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RESUMO

Os atrasos de obra têm se tornado comuns na indústria da construção, afetando o

desempenho dos empreendimentos e causando prejuízos consideráveis para todos

os envolvidos.

Este trabalho analisa as principais causas de atraso em projetos de construção e

propõe um método estruturado que auxilie o uso efetivo de ferramentas de

planejamento físico, bem como boas práticas e instrumentos de controle de prazo.

Inicialmente, realizou-se uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema. Em seguida,

uma pesquisa de campo em 50 obras relacionadas a empreendimentos imobiliários

(construídos em um período de cerca de nove anos) para se identificar os principais

fatores que influenciaram seus atrasos.

Com base neste estudo inicial, propôs-se um primeiro referencial estruturado de

práticas de planejamento e gestão de prazos que evitem a ocorrência dos vários

problemas ou causas de atrasos levantados na pesquisa anterior.

Estudou-se a viabilidade destas práticas através de uma segunda pesquisa de campo

detalhada, em outras 8 obras mais recentes de mesma tipologia. Além disso, buscou-

se uma validação das práticas por profissionais que atuam nos processos de

planejamento de construtoras.

Finalmente os resultados de todas estas análises são utilizados para refinar e

consolidar um método que evite a ocorrência de atrasos e que apoie uma boa gestão

de prazos de obra em projetos imobiliários.

Palavras chave: atraso, planejamento, projetos de construção, gestão de prazo.



ABSTRACT

Delays are common in the construction industry. They create many concerns for

project performance and cause considerable losses to project parties.

This research analyze the main causes of delay in construction projects, and it propose

a structured method to improve the current use of time planning tools and control

instruments.

Initially, a literature review and a field survey with 50 real estate construction projects

in Brazilian cities (built in a period of nine years) are conducted to identify the main

factors influencing the delays.

Next, tools and assumptions to improve the control of project deadlines are identified,

thus avoiding the occurrence of various problems raised in the previous survey. This

study also proposes a time management framework that consolidates these practices

and tools studied.

The viability of the practices is measured in other recent projects, by a second field

survey in 8 recent construction projects. In addition, validation of the practices by

professionals who work in planning processes in construction companies was done.

Finally, the results of all these analyses are used to consolidate a method to avoid

delay occurrence and to support good time management in real estate projects.

Keywords: delay, planning tools, construction project, time management.
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1. INTRODUÇÃO

O mercado da construção civil passou nas últimas décadas por várias transformações.

E a cada novo ciclo econômico, político e social que o país atravessa, a indústria da

construção descobre novos movimentos empresariais, filosofias acadêmicas,

ferramentas de gestão ou simplesmente de técnicas que auxiliem as empresas a

atravessarem os desafios que tais ambientes trazem para seus negócios. Apesar de

diferentes conjunturas, todas elas obrigam uma atitude cada vez mais proativa do

empresário da construção.

Como resultado, muitas propostas de melhoria surgiram em todo este período. Já

foram vivenciadas as fases da reengenharia, do downsinzing e da terceirização. No

final dos anos 1990 e início deste século, as propostas foram estruturadas como

programas de melhoria de ambiente de trabalho e melhoria de produtividade, como o

5S, programas de qualidade, certificações ISO 9001 (e seus derivados, QUALIHAB e

PBQP-H), programas de produção enxuta (Lean Construction) e metodologias de

melhoria de processos produtivos (como o Six-sigma).

Todas estas propostas são, em sua essência, bons modelos ou ferramentas de

gestão, mas da forma como vêm sendo implementadas em empresas construtoras,

para a gestão de seus empreendimentos, não vem alcançando os resultados

esperados.

Várias causas podem ser apontadas. Uma delas relaciona-se à falta de

comprometimento da alta direção, focada geralmente em resultados de curto prazo,

mesmo utilizando-se de práticas de gestão inadequada. Seguem tendências e

empresas líderes, sem, no entanto, verificar a adequação da proposta e possíveis

adaptações, baseadas em sua necessidade principal, ramo de atuação, infraestrutura

disponível, cultura organizacional e metas empresariais.

No entanto, talvez a causa principal esteja no fato da formatação dos programas

buscarem modelos operacionais, que necessitam de ambientes ideais e constantes

para sua implementação. Normalmente os resultados são procedimentos

operacionais padronizados para toda a empresa. Isto porque, a maioria dos

programas citados no segundo parágrafo foi desenvolvida inicialmente para atender
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às necessidades da indústria, estruturada funcionalmente e departamentalizada,

considerando demandas constantes e produtos com as mesmas complexidades. Com

o sucesso de tais modelos em empresas com estas características, os mesmos são

transportados de forma similar para outros setores de atividade.

Numa empresa construtora, as demandas sempre são sazonais e os

empreendimentos são diferentes, obrigando uma gestão flexível e uma estrutura

adequada à realidade do momento. Desta forma, é muito difícil conseguir a

implantação de programas baseados em padrões operacionais e equipes

permanentes.

Os problemas de flexibilidade e comprometimento se agravam em empresas que

realizam obras mais complexas, com vários parceiros comerciais (geralmente com

interesses distintos) e/ou diferentes possibilidades de tecnologia construtiva.

Na busca das melhores práticas para tentar diminuir estes problemas, não apenas

construtoras, mas empresas de outros setores que apresentam condições similares

(como tecnologia de informação, consultoria, eventos, dentre outros) adotam modelos

de gestão focados em projetos.

Alguns autores têm estudado esta questão, como Melhado (2001), que identifica a

carência de métodos que avaliem o empreendimento de modo semelhante aos

projetos de novos produtos na indústria seriada. Tais métodos consideram a

necessidade de planejamento para adequação do sistema de gestão em cada agente

do processo e para a integração entre esses sistemas.

Nas últimas décadas, o Project Management Institute (PMI) vem estudando as

melhores práticas em gerenciamento de projetos e dando subsídios para estas

empresas. As principais áreas de conhecimento em gestão de projetos foram

agrupadas e organizadas em um documento, denominado PMBOK®, de maneira a

abordar de forma organizada estes conceitos.

A grande aceitação desta abordagem no mercado vem também gerando interesse de

vários empresários da construção em implantar em suas empresas, modelos de

gestão baseados nos conceitos do PMI (2013).
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Como na indústria da construção civil cada produto é único, todos os conceitos de

gestão são aplicáveis em cada obra de forma particular, trazendo a flexibilidade

exigida para o setor e ampliando os adeptos a esta abordagem.

Apesar de uma alternativa atraente para construtoras, recomenda-se cautela para que

estes modelos também não se tornem programas “mágicos”, gerem burocracias

desnecessárias, desgastes das equipes e acabem por se tornar uma nova decepção

para a empresa. O próprio PMBOK® não é um programa, e sim um guia para que a

empresa elabore sistemas de gestão organizados e completos, com todos os critérios

e a documentação necessária para garantir o sucesso de um empreendimento.

Esta tendência também foi seguida por outras instituições, tais como o BSI (2010) e

no Brasil a própria ABNT (2006), com guias próprios, porém bem menos complexos e

abrangentes.

Dentre todas as áreas de conhecimento abordadas por todas estas instituições, uma

delas apresenta destaque: a gestão dos prazos.

A dificuldade de se gerenciar empreendimentos no Brasil é grande, em especial o

cumprimento dos prazos. Sempre foi uma tarefa árdua, dadas as conjunturas

nacionais que em nada incentivaram os empreendedores brasileiros, tais como

dificuldade de financiamento, juros altos, riscos jurídicos, inadimplência, complexidade

regulatória e mão-de-obra desqualificada.

A realidade do mercado foi sendo alterada nos últimos vinte anos, principalmente após

2005, com a abertura de capital de grandes empresas incorporadores e construtoras,

aliada à melhoria das condições de compra e financiamento dos mutuários. Viveu-se

um período de verdadeira euforia e crescimento que não era previsto, com aumento

muito forte de lançamentos, tanto comerciais, como residenciais.

Com o capital disponível e situação econômica favorável, o lançamento de novos

empreendimentos neste período triplicou em apenas 4 anos, conforme informações

do Sinduscon-SP (2014), gerando nova instabilidade, mas agora provocada pela falta

de estrutura técnica e produtiva das empresas.

Assim, paralelamente a este quadro positivo, verificou-se um aumento igualmente

importante de atrasos destes empreendimentos.
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Entre 2005 e 2010, segundo a Associação Brasileira do Consumidor - ABC os atrasos

em obras no estado de São Paulo cresceram cerca de 65%.

O despreparo de toda a cadeia produtiva para sustentar este crescimento talvez tenha

sido a base dos problemas que foram encontrados para a efetiva entrega de tantos

projetos.

Mesmo com todos estes problemas, verificam-se hoje poucos estudos estruturados

para análise das causas de todos estes atrasos no Brasil.

Segundo Muianga et al. (2015), um volume considerável de estudos primários sobre

desvios de custos e prazos em empreendimentos de construção foi publicado,

mostrando o interesse da comunidade científica global neste tema. Mas de acordo

com os autores, especificamente no Brasil, poucos deles se propuseram a categorizar

e classificar os fatores que influenciam os desvios. Os autores citam alguns trabalhos,

mas essencialmente relacionados ao setor público e ou de infraestrutura.

É o caso de Ricardino et al. (2013), que apresentam em seu trabalho as causas mais

frequentes de reivindicações em contratos para execução de empreendimentos de

infraestrutura e obras de grande complexidade técnica no Brasil.

Ou também de Santos et al. (2015), que apresentam um estudo diagnóstico sobre o

aumento de custos e prazos de obras públicas de edificações em Belo Horizonte. Os

autores ainda estabelecem um ranking de possíveis causas, que neste caso, estão

relacionadas a falhas no processo de projeto nas fases iniciais dos empreendimentos.

Talvez a pesquisa nacional mais estruturada que se propôs a analisar as causas dos

atrasos de empreendimentos imobiliários privados seja de Pereira (2012). O autor

identificou os fatores associados à ocorrência de atrasos de empreendimentos na

região de Camboriú e Itajaí, no Estado de Santa Catarina. A pesquisa identificou que

no período em que foi realizado o acompanhamento, mais da metade dos edifícios

das 31 construtoras pesquisadas (53,8% das obras) foi entregue com atrasos.

Segundo o autor, a melhor forma de combater a ocorrência de atrasos é utilizar

processos e métodos de planejamento. A falta de gerenciamento e planejamento das

atividades faz com que as empresas não consigam visualizar os problemas do projeto

com um todo. Elas observam somente a necessidade momentânea de maior
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quantidade de trabalhadores para a recuperação dos desvios verificados ao longo da

execução do empreendimento.

Fora do país, no entanto, este tema é recorrente e merece maior atenção do mundo

acadêmico.

Marzouk e Al-Rasas (2014) descrevem que os atrasos são problemas comuns em

obras de engenharia civil e que ocorrem com frequência durante o tempo de vida do

projeto, levando a disputas e litígios. Os autores defendem a necessidade de estudos

mais aprofundados sobre o tema e identificam inúmeras pesquisas que buscam o

entendimento das causas de atraso, em diferentes países, o que demonstra o esforço

dos pesquisadores na busca de respostas sobre estas questões.

Gündüz et al. (2013) também destacam que os atrasos são comuns em vários projetos

de construção e causam perdas consideráveis para todas as partes interessadas. Os

resultados frequentes dos atrasos são: aumento de custos, interrupção do trabalho,

perda de produtividade, reclamações de terceiros, disputas e até abandono ou

rescisão de contratos. Por conseguinte, os atrasos nos projetos de construção

suscitam insatisfação para todas as partes envolvidas.

Como o processo de desenvolvimento de projetos de construção é complexo e

combina a programação de muitos intervenientes na obra, compreendem muitas

etapas de trabalho, e implicam um longo período até a conclusão; muitos fatores

contribuem para os atrasos. Vários pesquisadores examinam e identificam as causas

dos atrasos nos projetos de construção.

Em alguns países, notadamente menos industrializados, segundo Fugar e Agyakwah-

Baah (2010), o atraso chega a ser o principal problema da indústria da construção

local. Muitas vezes são problemas tão tradicionais, que são considerados por muitos

engenheiros e empreendedores destas regiões, como uma questão endêmica à

cadeira da construção.

Para agravar esta condição, conforme descreve Doloi et al. (2012), em alguns destes

países em desenvolvimento, o setor da construção representa o “motor” da economia.

A falta de competitividade do setor acarreta prejuízos milionários.
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Ao mesmo tempo, em países industrializados, a globalização e aumento da

competitividade internacional pressiona as empresas a buscarem melhores

competências, eficiência e produtividade.

Couto (2007) destaca que o problema do atraso também é encontrado comumente

em países europeus. Sendo atualmente muito mais exigentes, os clientes europeus

não se importam em contratar empresas de fora de seus países de origem, se elas

forem mais eficientes. Segundo o autor, a saída para as empresas que antes tinham

certa estabilidade mas hoje perderam competitividade é implantar novas estratégias

de gestão. O autor destaca que o não cumprimento de prazos tem papel central na

busca por esta competitividade, pois suas consequências são sempre graves e de

difícil resolução.

Souto (2006) destaca que as empresas construtoras no Brasil ainda não dominam o

processo de planejamento da produção e esta falta de domínio afeta o desempenho

de seus empreendimentos, consequentemente a competitividade da empresa no

setor. Assim, são fundamentais estudos para a estruturação e organização dos

processos de planejamento da produção.

Voltando à realidade brasileira, o mercado vive atualmente uma situação diferente do

que foi relatado anteriormente, quando referenciou-se o último período de

aquecimento do setor. Reflexo da crise econômica mundial e em especial a crise

política brasileira, outra onda de desaceleração atingiu o setor da construção.

Mas mesmo após ajustes técnicos e uma reestruturação tardia do mercado para

compensar a fraca demanda atual, os atrasos ainda estão presentes.

Questiona-se então quais seriam os verdadeiros motivos pelos quais as obras

continuam atrasando.

As reclamações de consumidores e os prejuízos financeiros das incorporadoras e

construtoras desde este período até os dias de hoje cresceram demasiadamente.

Uma pesquisa realizada pela Tapai Advogados (2014), empresa especialista em

direito imobiliário, constata que as ações contra construtoras, apenas em São Paulo,

subiram quase 2.600% em cinco anos, passando de 140 processos em 2008 para

3.779 em 2013.
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Parte deste crescimento em reclamações está em parte correlacionado ao aumento

dos lançamentos e disponibilidade de unidades imobiliárias. Mesmo assim, os

números são desproporcionais ao simples crescimento do mercado.

Um problema que sempre existiu no setor imobiliário, em especial residencial, parece

se agravar de tal forma que os prazos de carência de entrega descritos nos contratos

têm se tornado parte do prazo normal previsto pelas empresas para a conclusão das

obras.

Esta prática repercutiu de forma tão forte que há alguns anos projetos de lei foram

idealizados para se regulamentar esta prática, com a possível adoção de menores

prazos de carência de contrato (para 90 dias ao invés dos tradicionais 180 dias) e

altas multas às construtoras que não o cumprirem (vinculadas ao que já tem sido

definido por jurisprudências a este respeito), como será explicitado em capítulo

posterior.

Independente da regulamentação ou do endurecimento das penalidades, o fato é que

as empresas não atrasam suas obras porque existe algum benefício. Elas

simplesmente não estão conseguindo cumprir seu planejamento. E por que razão isto

ocorre?

Segundo Moraes e Serra (2009), um dos principais problemas observados é a falta

de adequação dos processos de planejamento existentes às condições presentes na

maioria das empresas de construção de edificações.

Tais processos estariam focando o uso de ferramentas, técnicas e sistemas

computacionais, muitas vezes sofisticados e caros. Mas segundo as autoras, o setor

carece de propostas que consigam lidar com questões de incertezas,

comprometimento, transparência e formalização do processo de planejamento.

Russel et al. (2014) afirmam que devido à natureza inerente da indústria da

construção, todos os projetos têm alguma quantidade e tipo de incerteza. Essa

incerteza pode levar a variações nas durações das tarefas do projeto, a partir do que

foi originalmente planejado.

Mydin et al. (2014) descrevem que o atraso em um projeto na indústria da construção

é um fato observável em nível mundial e em larga escala afeta não apenas a indústria
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da construção, mas a economia de um país. Por esta razão, a necessidade de se

identificar e tratar as causas de atrasos em obra.

As próprias empresas hoje buscam explicações satisfatórias, que podem estar

relacionadas tanto à falta de um planejamento confiável, como a inadequação de um

modelo de gestão de obra que era utilizado até o final do século.

Neste ambiente, verificou-se a importância de um estudo aprofundado sobre o tema,

objetivando-se analisar todas as questões que afetam o bom desempenho físico de

um projeto de construção.

Complementando esta análise, entende-se necessário também identificar as

ferramentas disponíveis para a boa gestão dos prazos de empreendimento

imobiliários (baseados principalmente nos conceitos atuais de gerenciamento de

projetos), buscando-se estruturar um método que auxilie a aplicação efetiva das

práticas à realidade do mercado brasileiro de construção civil.
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2. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E MÉTODOS DE PESQUISA

2.1. Planejamento da pesquisa

Segundo Silva e Menezes (2001), o planejamento de uma pesquisa depende

basicamente de três fases:

 fase decisória: referente à escolha do tema, à definição e à delimitação do

problema de pesquisa;

 fase construtiva: referente à construção de um plano de pesquisa e à execução

da pesquisa propriamente dita;

 fase redacional: referente à análise dos dados e informações obtidas na fase

construtiva. É a organização das ideias de forma sistematizada visando à

elaboração do relatório final, sendo a apresentação deste relatório

obedecendo às formalidades requeridas pela academia.

No caso desta pesquisa, o relatório corresponde à própria tese de doutorado, que foi

estruturada atendendo-se às formalidades da Escola Politécnica da Universidade de

São Paulo, conforme descrito em documentos específicos (USP, 2004).

Utilizando-se como base as fases citadas por Silva e Menezes (2001), incluindo-se as

considerações do plano de pesquisa, metodologia, protocolos, realização das

atividades de campo e contribuições do autor, pode-se descrever o planejamento da

pesquisa conforme apresentado na figura 1.

Segundo este planejamento, após a contextualização do tema da pesquisa, buscou-

se a definição do foco e abrangência do trabalho, estabelecendo-se empreendimentos

imobiliários verticais de múltiplos pavimentos. Esta tipologia foi adotada pela

disponibilidade de amostragem relacionada ao ambiente profissional do autor.

Com a definição dos objetivos, que são descritos e detalhados no item 2.2 a seguir,

finalizou-se então a Fase Decisória da pesquisa. As demais fases (Construtiva e

Redacional) são descritas a partir do item 2.3, onde são detalhados os métodos

aplicados na pesquisa.
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Figura 1 - Estrutura do planejamento da pesquisa

Fase Decisória Fase Construtiva Fase Redacional

 Projeto de Pesquisa

 Definição da

abrangência e foco

da pesquisa

 Definição dos

objetivos da

pesquisa

 Estratégia de

abordagem (protocolos)

 1ª Pesquisa de campo

(explicativa)

 Análise crítica e

proposição inicial

 2ª Pesquisa de campo

(exploratória)

 Compilação de

dados

 Proposição final

 Validação do

método

 Redação final

Atividades de Apoio
 Revisão bibliográfica e pesquisa documental

 Publicação de artigos científicos

Fonte: O Autor

2.2. Objetivo da pesquisa

Para a finalização da Fase Decisória, buscou-se estabelecer os objetivos que melhor

pudessem atender aos questionamentos e necessidades de pesquisa

contextualizados no capítulo 1.

Como objetivo principal deste trabalho pode-se descrever:

 Estabelecer um método estruturado para a melhoria da gestão de prazos em

projetos de construção civil, com base em premissas para melhor utilização

das técnicas de planejamento tático-operacional atualmente existentes, mas

que reflitam a realidade do mercado e auxiliem à identificação antecipada de

riscos de não cumprimento das programações de produção.

Como objetivos secundários deste trabalho, que foram necessários para se alcançar

o objetivo principal descrito anteriormente, podem-se citar:

 Levantar e organizar a bibliografia que trata sobre atrasos de obra em todo o

mundo e no Brasil, bem como influências e causas identificadas pelos autores

que estudam o tema;
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 Identificar de forma direcionada e através de casos reais no Brasil, aspectos

que influenciem os atrasos de obras de construção, limitados à tipologia de

empreendimento abordada nesta pesquisa, estruturando um ranking com as

principais ocorrências, que auxiliem na definição do método de planejamento

e gestão;

 Estudar ferramentas e premissas de planejamento que sejam aderentes ao

melhor controle de prazos de obra para a tipologia de empreendimento

estudada.

2.3. Métodos de pesquisa aplicados

Este trabalho utilizou praticamente as três classificações de pesquisa com base em

seus objetivos, conforme descrito por Gil (2008): pesquisa exploratória, descritiva e

explicativa.

Cada tipologia de pesquisa também pode ser classificada com base nos

procedimentos técnicos utilizados, o que para melhor entendimento, podem ser

descritos como métodos ou técnicas.

Inicialmente foi utilizada a pesquisa descritiva para a identificação das ferramentas e

modelos de planejamento atualmente existentes, através da técnica de levantamento.

Em seguida, para a identificação de causas de atraso e ferramentas de gestão de

prazos (buscando-se atender aos objetivos secundários deste trabalho), utilizou-se a

pesquisa explicativa, sob a forma de ex-post facto.

No entanto, além dos métodos descritos anteriormente, o principal método de

pesquisa utilizado foi o Design Science Research (DSR).

Este método incorporou as técnicas anteriormente utilizadas como parte inicial do

entendimento do problema e posteriormente organizou todas as iniciativas em curso

de uma forma integrada, que garantiram alcançar o objetivo principal da tese.

Para se iniciar a construção do método, buscou-se avaliar a aplicabilidade das

diretrizes de melhoria de planejamento e gestão de prazos com uma pesquisa

exploratória. Posteriormente, os resultados desta pesquisa e outras ações de
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evolução da construção do método foram desenvolvidas, conforme orienta a método

DSR.

2.4. Design Science e Design Science Research

O conceito de Design Science, foi primeiramente estabelecido por Simon (1996), que

apresenta as diferenças entre o que o autor define como “Ciência Natural” e “Ciência

do Artificial”. Esta última também conhecida como Ciência do Projeto, ou ainda pelo

termo mais utilizado atualmente: Design Science.

Dresch (2013), incluindo também o conceito de “Ciências Sociais” a este contexto,

apresenta no quadro 1, uma síntese das principais características destas ciências.

Quadro 1 - Síntese das ciências naturais, sociais e Design Science

Característica Ciência Natural Ciência Social Design Science

Áreas ou
disciplinas

Física, química,
biologia

Antropologia,
economia, política,
sociologia, história

Medicina, engenharia,
gestão

Propósito

Entender fenômenos
complexos. Descobrir
como as coisas são e
justificar o porquê de
serem desta forma

Descrever, entender
e refletir sobre o ser

humano e suas
ações

Projetar. Produzir sistemas
que ainda não existem.

Modificar situações
existentes para alcançar

melhores resultados. Foco
nas soluções

Objetivo da
pesquisa

Explorar, descrever,
explicar e quando
possível predizer

Explorar, descrever,
explicar e quando
possível predizer

Prescrever. As pesquisas
são orientadas à solução de

problemas

Fonte: Dresch (2013)

Design Science para Vaishnavi e Kuechler (2015) é a ciência na forma de construções,

técnicas, métodos, modelos e teorias bem desenvolvidas que auxiliam o mapeamento

do conhecimento para criar artefatos que satisfaçam determinados conjuntos de

exigências funcionais.

Surge então o termo “Artefato”, largamente utilizado pelos pesquisadores desta área.

Dresch (2013) afirma que Artefato é algo que é construído pelo homem; uma interface

entre o ambiente interno e o ambiente externo de um determinado sistema.



16

Assim, conforme a própria autora define, o conceito de Design Science seria a ciência

que procura projetar e desenvolver soluções para melhorar sistemas existentes,

resolver problemas e criar novos artefatos.

O Design Science Research (DSR), por sua vez, segundo Vaishnavi e Kuechler

(2015), seria a pesquisa que tenta preencher esta lacuna do conhecimento utilizando

projeto, análise, reflexão e abstração.

Em artigos e textos que tratam sobre pesquisas relacionadas ao tema, o termo Design

Science Research também é encontrado sob uma forma simplificada, apenas como

Design Research (DR) ou ainda quando traduzido, como Pesquisa Construtiva.

Independente de como o termo é encontrado, conforme descrito por Bayazit (2004), a

DSR é o método que operacionaliza e fundamenta a condução da pesquisa quando o

objetivo a ser alcançado é um artefato, ou ainda, uma prescrição.

O autor ainda destaca que a pesquisa fundamentada na Design Science pode ocorrer

tanto no âmbito acadêmico quanto dentro das organizações.

Para Vaishnavi e Kuechler (2015), a DSR é um conjunto de técnicas analíticas que

permitem o desenvolvimento de pesquisas nas mais diversas áreas, inclusive na

engenharia.

Bayazit (2004) estabelece que a DSR se constitui como um processo rigoroso de

projetar artefatos para resolver problemas, avaliar o que foi projetado ou o que está

funcionando, e comunicar os resultados obtidos.

Para Machado et.al. (2013), o método de Design Research pressupõe a ação do

pesquisador em uma determinada realidade, compreendendo um problema e

construindo uma possível solução. O pesquisador não é mais um observador, mas um

indivíduo que age no contexto pesquisado, buscando compreender uma determinada

realidade em que utiliza seu potencial criativo para a geração de soluções para

problemas ou necessidades reais.

Embora existam vários pontos em comum entre o DR e o método da Pesquisa-Ação

(PA), eles não são equivalentes. Vaishnavi e Kuechler (2015) destacam que uma das

condições para a Pesquisa-Ação é que a escolha dos problemas que serão analisados
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parta dos pesquisados e não dos pesquisadores. Na PA o pesquisador participa

efetivamente para mudar uma determinada realidade, mas não define qual o problema

a ser resolvido e não estabelece as prioridades. Na DR a identificação do problema e

proposição do projeto em geral parte dos pesquisadores.

Desta forma, Vaishnavi e Kuechler (2015) definem a DR como um processo de

utilização do conhecimento para projetar e criar artefatos úteis, e depois usar

diferentes métodos rigorosos para se analisar o porquê, ou porque não, um artefato

em particular é eficaz.

Outros métodos de pesquisa também podem apresentar objetivos similares ao DSR,

embora sejam claramente diferentes. Dresch (2013) estabelece uma síntese

comparativa dos principais objetivos e métodos, que pode ser observada no quadro

2. Nela evidencia-se a importância da definição do método DSR se alcançar os

objetivos deste trabalho.

Quadro 2 - Síntese dos métodos de pesquisa e os objetivos da pesquisa

Objetivos da Pesquisa
Métodos de Pesquisa

Estudo
de Caso

Pesquisa
-Ação Survey Modelagem DSR

Descrever um fenômeno X X

Testar uma teoria X X

Criar uma teoria X

Resolver um problema prático X X X

Explicar um processo prático X X

Avaliar comportamentos X

Construir um artefato X

Aplicar artefato em ambiente real X X

Formalizar um artefato X X X

Prescrever soluções X

Fonte: Dresch (2013)

Machado et.al. (2013) afirmam que a criação de um artefato na DR é o principal meio

pelo qual se pode gerar novos conhecimentos baseados em experiências práticas.
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Mas segundo os autores, o artefato em si não é necessariamente o principal resultado

desta pesquisa construtiva. Os resultados da aplicação da Design Research são

diversos, conforme descritos nos itens a seguir:

 Construtos ou conceitos: formam o vocabulário de conceituação utilizada para

descrever os problemas dentro do domínio e para especificar respectivas

soluções. Definem os termos usados;

 Modelo: é um conjunto de proposições ou declarações que expressam as

relações entre os construtos. Em atividades de design, os modelos

representam situações como problemas e afirmações de soluções. Um modelo

pode ser visto simplesmente como uma descrição, isto é, como uma

representação de como as coisas são;

 Método: é um conjunto de passos (um algoritmo ou orientação) usado para

executar uma tarefa. Métodos baseiam-se em um conjunto de constructos

subjacentes (linguagem) e uma representação (modelo) em um espaço de

solução. Os métodos podem ser ligados aos modelos, onde as etapas do

método podem utilizar partes do modelo como uma entrada que o compõe. Os

métodos são muitas vezes utilizados para representar um caminho para

resolução de um problema;

 Instantiation: é a utilização de um artefato em seu ambiente. A instantiation

operacionaliza construtos, modelos e métodos. Porém, uma instantiation pode,

na prática, preceder a articulação completa de seus construtos, modelos e

métodos. Demonstram a viabilidade e a eficácia dos modelos e métodos que

a contemplam;

 Melhoria nas teorias: a construção de um artefato de forma análoga à ciência

natural experimental.

Estes resultados, sejam eles de qualquer tipo, podem ser impactantes ao conjunto de

conhecimento sobre as diversas áreas científicas. Tanto que alguns autores, como

Lacerda et.al.(2013), por exemplo, os descrevem como os próprios tipos de artefatos

existentes resultantes da Design Research.

O desenvolvimento e a aplicação da metodologia DR necessitam de uma sequência

de etapas para atingir os objetivos estabelecidos. Para a configuração desta aplicação
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na presente tese, buscou-se um modelo que mais se adequasse ao tema da pesquisa,

uma vez que a maior parte dos trabalhos pesquisados de Design Research não

contempla o ambiente da construção civil.

Inicialmente estudou-se o modelo de Takeda el.al. (1990), citado por grande parte dos

autores que tratam do tema, no qual se destaca o conceito da evolução do meta-

modelo. Ele se inicia com especificações funcionais e à medida em que ocorrem os

diversos refinamentos obtidos com os experimentos e implantações, a solução para o

problema vai tornando-se mais próxima.

De acordo com os autores, um dos principais resultados obtidos nos experimentos é

um modelo cognitivo dos processos de concepção quando se examina um processo

de DR a partir de um ponto de vista de resolução de problemas. Este modelo é

construído a partir de unidades de ciclos de projeto, como pode ser observado na

figura 2.

Figura 2 - Ciclo do projeto de uma DR

Fonte: Takeda et al. (1990)

O modelo de Takeda et.al. (1990) foi adaptado por Vaishnavi e Kuechler (2015), os

quais também destacam os resultados de cada etapa do processo, ajudando uma

melhor formatação do modelo a ser aplicado nesta pesquisa.
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Figura 3 - Modelo do processo de uma Design Science Research

Fonte: Vaishnavi e Kuechler (2015)

Este novo modelo pode ser observado na figura 3 e compõe-se das seguintes etapas:

 Conscientização do Problema: o processo de investigação começa quando o

pesquisador toma conhecimento de um problema ou oportunidade de

pesquisa;

 Sugestão: durante a etapa de sugestão, elabora um ou mais modelos de

tentativa para a resolução do problema. Os projetos preliminares estão ligados

a uma proposta formal que inclui, normalmente, um projeto experimental. Esta

etapa é totalmente criativa, e é nesta fase que diferentes pesquisadores irão

chegar a diferentes modelos experimentais. Observa-se que as sugestões

para o problema são delineadas a partir da existência de conhecimento ou

teoria de base sobre o problema;

 Desenvolvimento: nesta etapa, o pesquisador construirá um ou mais artefatos.

As técnicas utilizadas variam, dependendo do artefato a ser construído;

 Avaliação: uma vez construído, o artefato deve ser avaliado em função dos

critérios que estão implícitos ou implicitamente contidos na proposta.

Quaisquer desvios de expectativas devem ser relatados pelos pesquisadores.

Antes e durante a construção, os pesquisadores formulam hipóteses sobre

como será o comportamento do artefato. Na Design Research raramente as
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hipóteses iniciais são descartadas; porém, os desvios de comportamento

esperados do artefato forçam os pesquisadores a redefinir e buscar novas

sugestões;

 Conclusão: Nesta fase são consolidados e registrados os resultados da

pesquisa.

Conforme descreve Hevner (2007), o DSR tem uma natureza essencialmente

pragmática, devido à sua ênfase na relevância; trazendo contribuições claras para o

ambiente de aplicação. No entanto, a utilidade prática por si só não define uma boa

pesquisa utilizando este método. É a sinergia entre relevância e rigor, e as

contribuições ao longo tanto do ciclo de relevância e do ciclo de rigor, que definem

uma boa pesquisa em Design Science Research.

Para melhor entendimento, estes ciclos e a sinergia que os mesmos trazem ao DSR

são ilustrados na figura 4.

Figura 4 - Ciclos da Design Science Research

Fonte: Hevner (2007)

Desta forma, buscando-se esta sinergia, buscou-se um planejamento da pesquisa que

garantisse tanto a relevância dos pontos e problemas apontados, como a

fundamentação que permitisse que a pesquisa pudesse contribuir à base de

conhecimento relativa ao tema.
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Quando se trata de rigor, não necessariamente está se referindo ao uso de métodos

sofisticados. O rigor implica cuidados para se evitar que a pesquisa afirme ou conclua

algo que ela sozinha não tenha condições de suportar.

Assim, destaca-se a importância da etapa de avaliação da DSR, para demonstrar e

justificar os procedimentos adotados e aumentar a confiabilidade do artefato e seus

resultados quando em uso.

De acordo com Lacerda et al. (2013), para aumentar a confiabilidade nos resultados

da pesquisa, é necessário um conjunto de cuidados e procedimentos rigorosos que

minimizem o viés nos resultados obtidos e/ou nas soluções geradas. Dessa forma, a

partir de uma filosofia pragmática, o artefato gerado deve sofrer uma série de

avaliações rigorosas que possam demonstrar sua robustez.

Hevner et al. (2004), em suas pesquisas sobre DSR, estabelecem sete diretrizes para

orientar pesquisadores em como definir um plano de pesquisa eficaz utilizando este

método. Apesar dos autores focarem projetos de pesquisa na área de sistema de

informação, entende-se que são aplicáveis à área de projetos de construção.

Um dos pontos de destaque neste conjunto de diretrizes diz respeito a avaliação do

artefato, que segundo os autores é crucial. Eles destacam diversos métodos para

avaliação, que podem ser observados no quadro 3.

Outra forma de avaliação do artefato, segundo Lacerda et al. (2013), é a utilização

dos chamados Grupos Focais de estudo, que realizam uma discussão mais profunda

e colaborativa em relação ao que foi desenvolvido pela pesquisa. Estes grupos

auxiliariam, ainda, na realização da análise crítica dos resultados obtidos durante a

pesquisa, estimulando a produção de novas possibilidades com o objetivo de

encontrar melhores soluções para os problemas em estudo.

Interessante notar que este método de avaliação não é explicitado no quadro de

Hevner et al. (2004), ficando sua classificação entre uma avaliação analítica e

descritiva.

De acordo com McDonagh-Philp e Bruseberg (2000), um grupo focal envolve a

reunião de usuários-alvo do artefato, para uma discussão relativamente informal sobre

um tópico ou assunto específico. Um moderador promove a discussão entre o grupo,
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assegurando que este discuta questões chave que envolvem o artefato, mas sem

colocar sua opinião própria. A sinergia entre os participantes ajuda a descobrir ou a

destacar questões menos tangíveis.

Segundo as autoras, os grupos focais coletam dados qualitativos. O conteúdo da

discussão pode levar direções inesperadas ou abrir novos tópicos. Embora a técnica

ofereça um alto grau de flexibilidade na forma como as perguntas são feitas, as

respostas variam e a padronização dos dados não é o foco da pesquisa. Os dados

fornecem insights detalhados sobre crenças e experiências das pessoas, ao invés de

fatos estatisticamente seguros. A validade dos dados pode ser aumentada através da

aplicação de amostragem intencional (que envolve a seleção de participantes

pertencentes a grupos de usuários específicos).

Quadro 3 - Métodos de avaliação de artefatos em DSR

Classificação Métodos de Avaliação

Observacional
 Estudo de Caso: estudar o artefato em profundidade no ambiente de

negócios;
 Estudo de Campo: monitorar o uso do artefato em projetos múltiplos.

Analítico

 Análise Estática: examinar a estrutura do artefato para qualidades
estáticas (por exemplo, sua complexidade);

 Análise da Arquitetura: estudar o encaixe do artefato na arquitetura
técnica do sistema (muito específico para sistema de informação);

 Otimização: demonstrar as propriedades ótimas inerentes ao artefato ou
os limites de otimização no comportamento do artefato;

 Análise Dinâmica: estudar o artefato durante o uso para avaliar suas
qualidades dinâmicas (por exemplo, seu desempenho).

Experimental
 Experimento Controlado: estudar o artefato em ambiente controlado

para verificar suas qualidades (por exemplo, se é útil naquele meio);
 Simulação: executar o artefato com dados artificiais.

Teste

 Teste Funcional: executar as interfaces do artefato para descobrir
possíveis falhas e identificar defeitos;

 Teste Estrutural: realizar testes de cobertura de algumas métricas para
implementação (por exemplo, caminhos para a execução).

Descritivo

 Argumento informado: utilizar a informação das bases de conhecimento
(por exemplo, de pesquisas relevantes) para construir um argumento
convincente a respeito da utilidade do artefato;

 Cenários: construir cenários detalhados em torno do artefato, para
demonstrar sua utilidade.

Fonte: Hevner et al. (2004)
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De acordo com Tremblay et al. (2010), um grupo focal é definido como uma discussão

moderada entre seis a doze pessoas. Eles discutem um tópico sob a direção de um

moderador, cujo papel é promover a interação e manter a discussão focada no tópico

de interesse.

Segundo os autores, a técnica do Grupo Focal tem sido utilizada há muito tempo em

pesquisas sociais para estudar ideias em um ambiente de grupo. Eles defendem que

deve ser adaptada para DR considerando basicamente os dois principais objetivos do

DR: refinamento do artefato (melhorias incrementais) ou sua avaliação (demonstrar a

utilidade dos artefatos desenvolvidos no campo de aplicação). Esta adaptação deve

seguir os passos descritos na figura 5.

Figura 5 - Passos para a implantação do Grupo Focal em DSR

Fonte: Tremblay et al. (2010)
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2.5. A aplicação da DSR como método de pesquisa principal da tese.

Tomando como referência os processos usuais de uma DSR descritos por Vaishnavi

e Kuechler (2015) e levando em consideração os ciclos de Hevner (2007), buscou-se

um modelo de pesquisa que atendesse aos objetivos da tese e ao mesmo tempo

trouxesse contribuições importantes à base do conhecimento.

Este modelo e suas etapas podem ser identificados no quadro 4, onde para cada

etapa, se correlacionou os objetivos sequenciais, bem como as técnicas que foram

usadas em cada momento, desde os primeiros levantamentos bibliográficos, as

pesquisas de campo, a validação do artefato e conclusão da DSR.

Quadro 4 - Etapas do DSR previsto para a tese

Etapa Objetivos / Atividades Técnica

Entendimento do
problema

 Identificação clara do problema
(atrasos de obra);

 Conceituação dos principais termos
relacionados ao problema;

 Compreensão do assunto do ponto de
vista teorico e prático;

 Identificação de ferramentas e modelos
de planejamentro (conceitual / clássico);

 Identificação das causas de atraso
(conceitual / pesquisas de autores).

Levantamento (pesquisa
bibiográfica e pesquisa

documental)
Classificação:Pesquisa

descritiva

Sugestão e
Desenvolvimento

 Identificação das principais causas de
atraso (mercado);

 Identificação de ferramentas de gestão
(mercado);

 Proposta de diretrizes para eliminação
das causas de atraso (projeto
experimental);

 Construção inicial do método (artefato).

Pesquisa Ex-Post facto
Classificação:Pesquisa

explicativa

Avaliação

 Aplicação dos conceitos;
 Avaliação do método (artefato);
 Constatação de premissas e proposição

de melhorias;
 Validação do método (artefato).

Estudo de caso
(adaptado para DSR)

Classificação:Pesquisa
exploratória; e

Grupo focal (avaliação
confirmatória)

Conclusão

 Análise dos resultados e refinamento do
método / proposição da tese;

 Organização do conhecimento (inclusão
à Base de Conhecimento sobre o
assunto).

...

Fonte: O Autor
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As etapas da DSR previstas para esta tese são detalhadas nos itens a seguir.

2.5.1. Etapa de Entendimento do Problema (primeira parte)

O processo de pesquisa teve início com diversas atividades que possibilitassem o total

entendimento do problema principal que se pretendia estudar: atrasos de obra.

Antes disso, entendeu-se como importante a conceituação de termos ligados ao tema

da pesquisa, desde a própria definição de atraso, até os aspectos ligados à gestão de

prazos de obra.

Para se obter a compreensão profunda do assunto, uma ampla pesquisa bibliográfica

foi desenvolvida, focando-se autores que tratassem dos mais variados aspectos

relacionados aos atrasos de obra (modelos de planejamento, ferramentas de controle,

ocorrências de atraso, causas, impactos, mitigação, resultados nas obras, dentre

outros).

Para Silva e Menezes (2001), neste tipo de revisão em um trabalho de pesquisa, o

autor tem como objetivo mostrar, através da literatura já publicada, o que já se sabe

sobre o tema, quais as lacunas existentes e onde se encontram os principais entraves

teóricos ou metodológicos.

Assim, nesta etapa buscou-se a determinação do “estado da arte” no tema proposto,

apresentado no capítulo 3.

2.5.2. Etapa de Entendimento do Problema (segunda parte)

Para complementar o levantamento descrito no item anterior, foi também realizada

uma pesquisa documental, conforme sugerem Marconi e Lakatos (2008), com a

análise de arquivos, relatórios, informações recebidas de empresas do setor e outros

documentos particulares utilizados no âmbito profissional do autor.

Evidenciando-se a relevância do problema na prática e de modo a finalizar a etapa de

Entendimento do Problema, além do vasto levantamento citado, decidiu-se

desenvolver uma pesquisa de campo com uma amostra significativa de construtoras

e obras, que pudesse traduzir todos os conceitos pesquisados e conforme a realidade

brasileira. Isto foi importante, uma vez que vários problemas de atrasos identificados
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no levantamento bibliográfico relacionam-se a realidades do mercado de construção

dos autores pesquisados, sendo a maior parte deles fora do Brasil.

Assim, um total de 50 obras onde o problema do atraso era significativo foram

analisadas, gerando-se um ranking com as principais causas de atraso. Esta

ordenação direcionaria, mais tarde, os estudos sobre as ferramentas e práticas que

ajudassem de forma mais efetiva na diminuição da ocorrência do problema em

projetos imobiliários.

Como os resultados a serem obtidos por esta pesquisa seriam quantitativos (análise

da frequência de ocorrência da causa), a pesquisa utilizou um protocolo baseado nas

conclusões daqueles autores que pudessem trazer classificações específicas e

resultados também quantitativos.

Os autores que realizaram pesquisas conceituais ou com resultados qualitativos foram

também muito importantes para a definição do método de gestão, embora neste

primeiro momento acabaram não sendo relacionados.

Para a obtenção de tais informações buscou-se a implantação da pesquisa

denominada de ex-post facto com as seguintes etapas, conforme sugere Gil (2008):

 Formulação do problema e construção das hipóteses;

 Operacionalização das variáveis;

 Localização dos grupos para investigação;

 Coleta de dados;

 Análise e interpretação dos dados;

 Apresentação das conclusões.

Esta primeira pesquisa de campo e seus resultados são apresentados de forma

detalhada no capítulo 4.

2.5.3. Etapas de Sugestão e Desenvolvimento

A partir dos dados analisados e do ranking das principais causas de atraso advindos

desta tipologia de obra, iniciou-se a etapa de Sugestão, com a proposição de diretrizes
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genéricas para o planejamento e controle de prazos de obra, as quais focam a

eliminação destas principais causas.

Em seguida, parte-se para a etapa de Desenvolvimento, onde as diretrizes genéricas

começam a ser estudadas e transformadas em uma construção inovadora para

solucionar o problema real. Esta nova construção buscou ações práticas

correlacionadas às diretrizes da etapa anterior. Inicialmente, as práticas sugeridas

advêm do levantamento bibliográfico (relacionado a modelos de planejamento e

gestão), mas também da experiência do autor em atividades profissionais de

consultoria e gerenciamento.

A organização de todas estas práticas de uma forma estruturada resulta no artefato

principal da tese de doutorado, e por suas características essenciais, classificada

como um método.

Implementar a solução e testar sua aplicabilidade prática foram as atividades previstas

para a etapa seguinte, que foi dividida em duas partes.

2.5.4. Etapa de Avaliação (primeira parte)

Para a análise do método proposto, bem como a constatação das premissas sugeridas

para o planejamento e a gestão dos prazos das obras, realizou-se uma nova pesquisa

de campo, mas agora de caráter exploratória, analogamente ao que se costuma

realizar com a técnica do estudo de caso, mas adaptado para a DSR.

Nesta primeira parte da Etapa de Avaliação, a sistemática adotada foi a análise

aprofundada de mais 8 obras de empreendimentos imobiliários. Estas agora teriam

características positivas de planejamento e controle, que possibilitassem evidências

de práticas que garantissem a não ocorrência de atrasos, ou ainda, sem

necessariamente ser objetivo das práticas, a antecipação de prazos.

Neste momento também buscou-se identificar possíveis circunscrições, ou seja, a

detecção de contradições no método (que não funcionaram conforme a teoria), e que

desta forma, também contribuíram para a constituição do artefato.

Conforme definição de diversos autores, como Gil (2008) e Marconi e Lakatos (2008),

este tipo de pesquisa tem como objetivo desenvolver a hipótese, aumentar a
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familiaridade do pesquisador com o ambiente e fenômenos, para a realização de uma

pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Este último objetivo

acabou sendo o propósito mais forte na adoção deste tipo de pesquisa, que

geralmente não utiliza técnicas probabilísticas.

Normalmente, conforme descrito pelos autores, esta forma de pesquisa exploratória é

utilizada para o estudo relativamente intenso de pequeno número de unidades.

Segundo Yin (2010) um estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especificamente quando os

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. A investigação

enfrenta uma situação em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos

de dados e beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para

conduzir a coleta e a análise de dados.

A diferença entre um estudo de caso tradicional e esta adaptação, utilizada dentro do

método de DSR, relaciona-se ao fato de que nesta pesquisa o problema já é

conhecido desde o início, e o entendimento já foi realizado à exaustão através das

etapas anteriores. Desta forma, apesar de escolhido como o processo mais adequado

para esta pesquisa de campo, o estudo de caso precisou sofrer adaptações em sua

aplicação.

Existem diversos tipos de estudo de caso, dentro eles os estudos de caso único ou

múltiplo. Os resultados de estudos de casos múltiplos são considerados mais

convincentes, mas de maior dificuldade para coleta, análise e integração dos

resultados. Para garantir a confiabilidade e validação do trabalho como uma tese de

doutorado, naturalmente foi adotado o estudo de casos múltiplos, mas com os devidos

cuidados necessários.

Yin (2010) identifica três princípios para garantir o sucesso da coleta de dados em um

estudo de caso:

 Utilizar várias fontes de evidência;

 Criar um banco de dados para o estudo de caso;

 Manter o encadeamento de evidências.
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Assim, para atender a estes princípios, foram realizadas diversas atividades para a

coleta de dados, partindo-se de tipos diferentes de fonte de evidência:

 Documentos (projetos, memoriais, atas de reunião, relatórios, artigos sobre o

empreendimento ou projeto, propostas e outros documentos internos);

 Registros em arquivo (normalmente assumindo a forma de arquivos e registro

em computador, como mapas, gráficos, tabelas, dados de clientes e outros);

 Entrevistas formais com os envolvidos (através de roteiros estruturados);

 Observação direta (visita de campo, participação de reuniões ou atividades

informais de coleta de dados);

 Observação participante (estudos onde o pesquisador é membro da equipe do

projeto ou desempenha papel funcional nas atividades prestando serviço).

Todas as informações foram organizadas em um banco de dados previamente

estruturado, com base nos objetivos definidos para a pesquisa, através de notas,

coleta formal de documentos, tabelas ou narrativas.

2.5.5. Etapa de Avaliação (segunda parte)

Esta segunda parte da etapa buscou auxiliar na validação do artefato utilizando-se um

Grupo Focal com amostragem intencional.

De acordo com McDonagh-Philp e Bruseberg (2000), o sucesso do grupo depende de

um planejamento prévio e da definição de forma clara dos objetivos deste estudo. É

altamente recomendável a construção de um guia para o moderador, que determina

a estrutura da sessão, incluindo os seguintes itens:

 Objetivos da sessão;

 Os diferentes tópicos a serem abordados;

 As perguntas a serem formuladas aos participantes;

 O fluxo ou dinâmica das discussões;

 Como serão promovidas as discussões;

 Recursos visuais e estímulos externos que possam ser utilizados;

 Durações de cada atividade.
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As autoras ainda destacam que tradicionalmente os Grupos Focais envolvem cerca

de 8 a 10 pessoas, mas têm-se observado grupos menores de 6 a 7 pessoas como

mais adequados.

Desta forma, seguindo os passos sugeridos por Tremblay et al.(2010) e as orientações

de McDonagh-Philp e Bruseberg (2000) para montagem dos roteiros, estruturou-se a

aplicação da técnica do Grupo Focal através de um workshop presencial de

profissionais de planejamento de obra.

Entende-se workshop como uma reunião de um grupo de pessoas interessadas em

um determinado assunto, onde ocorrem atividade para discussão sobre o tema que é

de interesse para todos. Como o workshop enfatiza a troca de ideias ou até mesmo a

demonstração e/ou aplicação de técnicas e habilidades, julgou-se totalmente aderente

ao objetivo desta pesquisa.

Os resultados do workshop foram compilados e auxiliaram tanto no refinamento do

artefato proposto (método), como em sua validação (confirmação).

Além disso, as contribuições dos participantes trouxeram elementos importantes

quanto às restrições da pesquisa, pontos não abordados pelo método ou sobre a

necessidade de maiores esclarecimentos sobre determinadas etapas ou descrições

do trabalho, garantindo melhor entendimento da metodologia e dos resultados

alcançados.

2.5.6. Etapa de Conclusão

Por fim, entrando na etapa de Conclusão, buscou-se analisar a contribuição teórica

do artefato construído. Neste caso, não caracterizou-se pela criação de novas

ferramentas inovadoras, mas sim como a organização do conhecimento, a geração

de dados concretos de um assunto pouco cientificado no Brasil e um método que

utiliza diversas destas ferramentas, e de como elas devem ser utilizadas na prática.

Esta análise de contribuição é muito importante para garantir a aderência com o ciclo

do rigor, descrito por Hevner (2007).
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2.6. Estruturação da tese com base nos métodos de pesquisa propostos

De acordo com todos os itens discutidos, em especial buscando-se atender aos

preceitos da DSR, para melhor entendimento da proposição da tese, decidiu-se então

estruturar este documento da forma como é apresentada na figura 6.

De acordo com esta organização, no capítulo 1 é realizada a contextualização do

assunto da pesquisa, com a introdução dos problemas intrínsecos à gestão dos

prazos de empreendimentos imobiliários, sobretudo a questão dos atrasos de obra.

Neste capítulo também é apresentada a justificativa pela escolha do tema da

pesquisa.

Em seguida, no capítulo 2, buscou-se estabelecer os objetivos da pesquisa proposta,

bem como a abrangência do estudo. Os métodos de pesquisa para se alcançar tais

objetivos também são descritos neste bloco, bem como a estrutura final da tese que

entendeu-se mais adequada.

No capítulo 3 é descrita toda a revisão bibliográfica sobre o tema, atendendo ao

modelo conceitual pré-estabelecido para o Design Science Research, no qual

inicialmente busca-se o conhecimento profundo do assunto (gestão de prazos de obra

e ferramentas de planejamento) e do problema a ser tratado na pesquisa (atrasos).

Buscou-se desta forma a primeira contribuição acadêmica desta pesquisa: uma forma

de organização do conhecimento sobre o tema, dentro e fora do país. Assim atendeu-

se a um dos objetivos secundários da tese.

No capítulo 4 é apresentada outra contribuição acadêmica, mas agora trazendo

resultados concretos de uma pesquisa de campo para a identificação das principais

causas de atraso em obras, atendendo a outro objetivo secundário da tese.

Em seguida, verifica-se o início do desenvolvimento do artefato concreto da pesquisa

no capítulo 5. Esta estruturação, apesar de preliminar, baseia-se em vasto material,

resultado da análise dos resultados da pesquisa de campo (descritos no capítulo

anterior), de toda a revisão bibliográfica sobre o tema e de todo o conhecimento

adquirido pelo autor em suas atividades profissionais e acadêmicas.

No capítulo 6, buscou-se a avaliação da aplicabilidade do artefato preliminar, com a

realização da segunda pesquisa de campo. Descreve-se os resultados individuais
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alcançados no estudo de cada caso, bem como a aderência dos conceitos e práticas

de planejamento e gestão propostas no capítulo anterior.

O capítulo 7 consolida os resultados da segunda pesquisa de campo, direcionando

uma proposição mais estruturada para o método de planejamento e gestão de prazos.

O capítulo também descreve a implantação do grupo focal especialmente organizado

para validação dos conceitos e refinamento do artefato resultante da pesquisa.

O método revisado e validado (artefato final) é apresentado de forma detalhada no

capítulo 8.

O capítulo 9 traz as considerações finais do autor sobre os resultados de todo este

trabalho, a avaliação do atendimento dos objetivos propostos, bem como proposições

para o avanço de pesquisas sobre o tema.

As referências bibliográficas citadas ao longo de todo o texto são apresentadas no

último capítulo.

Além disso, ao final deste trabalho, apresentam-se dois apêndices, com os resultados

completos da primeira pesquisa de campo, uma vez que os dados apresentados e

utilizados como referência durante a tese, relacionam-se apenas aos itens mais

frequentemente observados na pesquisa. Os dados da segunda pesquisa de campo,

por sua vez, são referências e utilizados de forma integral na tese, dispensando-se a

necessidade de se utilizar um apêndice com este objetivo.



34

Figura 6 - Estrutura da tese

Fonte: O Autor
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. A obra como um projeto

Como inicialmente descrito no capítulo introdutório, as atividades de uma organização

geralmente podem ser divididas entre projetos e atividades operacionais. Por

atividades operacionais podem-se entender funções básicas que são executadas

repetidamente no dia a dia da organização.

Já um projeto, segundo o PMI (2013), é o meio pelo qual uma organização desenvolve

um produto, serviço ou resultado único.

Tomando-se a indústria automotiva como exemplo, a fabricação de peças e a

montagem seriam exemplos de atividades operacionais, enquanto o desenvolvimento

de um novo modelo de carro seria um projeto.

Pode-se então dizer que sempre que uma empresa deseja fornecer um novo produto

ou serviço, ela também recorrerá a um projeto.

Assim, os projetos estão presentes no plano estratégico de uma organização. Quando

uma empresa busca modificar seus processos, buscando maior eficiência ou atender

a novas demandas de mercado, recorre a um projeto que lhe traga os resultados

desejados.

Desta forma, é possível afirmar que a maneira de uma empresa conduzir seus projetos

de mudanças ou inovações irá determinar em parte se ela estará bem ou mal

posicionada perante o mercado e seus concorrentes. E em mercado competitivo como

o atual, mudanças são exigidas de forma rápida e frequente. Por estes motivos a

importância dada à forma como a empresa conduz seus projetos vem crescendo ao

longo dos anos.

Em algumas empresas como as de consultoria ou construção civil, no entanto, o

projeto se confunde com o produto final entregue aos clientes.  Neste e em outros

casos pode haver sobreposição entre as duas categorias mencionadas.



36

Segundo Kerzner (2006), um projeto (em qualquer área) caracteriza-se por um esforço

com objetivo identificável, que consome recursos e opera sob pressões de prazo,

custos e qualidade.

Além de seu caráter temporário, citado pelo PMI (2013) como imprescindível para a

definição de um projeto, existem outras características intrínsecas a ele, como as

citadas por Meredith e Mantel (2011):

 Propósito: o projeto normalmente é uma atividade periódica com um conjunto

bem definido de resultados finais pretendidos;

 Ciclo de Vida: desde o lento começo de seu progresso, desenvolvimento,

auge, início do declínio e término, o projeto sempre apresenta um ciclo de vida

claramente definido;

 Interdependência: os projetos geralmente interagem com outros que estão

sendo executados pelas empresas que deles participam;

 Singularidade: os elementos de cada projeto são únicos, mesmo que possuam

estruturas similares, quando rotineiros dentro de uma mesma empresa;

 Conflitos: exatamente por sua interdependência dentro de uma organização,

os projetos compartilham recursos, além de competirem muitas vezes com os

departamentos funcionais da empresa, o que gera diversos conflitos internos;

além disso, os diversos stakeholders1 do projeto têm objetivos distintos, o que

também gera conflitos de interesse e outros problemas externos ao ambiente

da empresa.

Dentro desta definição, na construção civil, uma obra engloba todas estas

características, sendo seu ciclo de vida iniciado no desenvolvimento das plantas ou

desenhos, passando pelo planejamento, execução e entrega da obra ao cliente.

___________________

(1) Stakeholder é um termo comumente utilizado em gerenciamento de projetos que representa
qualquer parte interessada ou envolvida direta ou indiretamente no projeto, tais como investidores,
financiadores, projetistas, construtores, autoridade pública, fornecedores e representantes de
clientes.
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Meredith e Mantel (2011) descrevem que os primeiros objetivos do projeto têm origem

em 3 vertentes representadas pelos eixos do gráfico da figura 7, dando origem à meta

do projeto.

Figura 7 - Objetivos e meta de um projeto

Fonte: Meredith e Mantel (2011)

Os propósitos de um projeto, apesar de variarem de empreendimento para

empreendimento, constantemente referem-se ao relacionamento ou conflito de tais

vertentes.

Os eixos intitulados de prazo e custo são mensuráveis, de fácil entendimento, mas o

conceito de desempenho descrito pelos autores ainda traz inúmeras subjetividades.

É possível definir os objetivos de todo projeto como o desenvolvimento de um produto,

serviço ou resultado, de acordo com as especificações (escopo), no prazo

determinado e dentro do orçamento aprovado para tal. Para estes três elementos

(escopo, prazo e custo) costuma-se dar o nome de restrição tripla.

Os componentes da restrição tripla estão intimamente interligados. Uma redução no

prazo de entrega do projeto pode implicar numa redução do escopo, aumento de

custos ou ambos. Uma redução no orçamento disponível para um projeto pode

ocasionar uma redução de escopo, atraso da entrega ou ambos. Por outro lado,

acrescentar itens ao escopo de um projeto geralmente acarretará atraso na entrega,

estouro no orçamento previsto ou ambos.

Meta

Prazo previsto

Desempenho

Custo

Desempenho

Limite do

orçamentoData limite
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Alguns autores, por sua vez, tentam identificar fatores que caracterizariam um

empreendimento bem sucedido. Kerzner (2006), por exemplo, aponta como fatores

primários o atendimento do prazo, orçamento e o nível de qualidade desejado, e como

fator secundário a aceitação do cliente.

O autor ainda cita algumas empresas que definem sucesso em termos de fatores

críticos (ou Critical Sucess Factors - CSFs) e indicadores de desempenho (ou Key

Performance Indicators - KPIs), como identificado no quadro 5.

De uma certa forma, os itens apontados por Kerzner (2006) estão relacionados com

os objetivos de Meredith e Mantel (2011) e trazem elementos que podem caracterizar

de forma mais específica o desempenho de um projeto. No entanto, pela

complexidade na definição de “sucesso de um empreendimento”, nesta pesquisa

prefere-se manter o termo “propósito”.

Quadro 5 - CSFs e KPIs

CSFs – Critical sucess factors KPIs – Key performance indicators

 cumprimento da programação;
 atendimento do orçamento;
 concretização da qualidade;
 e oportunidade da assinatura do contrato;
 cumprimento do processo de controle de

mudança;
 formalização dos aditivos ao contrato

relativos às mudanças.

 utilização da metodologia de gestão
de projetos;

 estabelecimento dos processos de
controle;

 uso de indicadores;
 qualidade dos recursos aplicados X

planejados;
 envolvimento do cliente.

Fonte: Kerzner (2006)

Cada projeto dentro de uma organização é único e por isso necessita de abordagens

diferentes para ser executado com sucesso. No entanto, os projetos geralmente

apresentam as mesmas fases e utilizam os mesmos processos para serem

concluídos. Em tempo, as boas práticas que levam ao sucesso podem ser

semelhantes em todos os tipos de projeto.

Estas práticas, aplicadas de forma repetitiva podem se tornar processos, que

comporão modelos de gestão de projetos ou obras, criados para se alcançar os

objetivos dos projetos.
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3.2. Os processos da gestão de projetos ou obras

Uma vez que se verifica a importância de organizar estas práticas em processos, o

PMI (2013) organizou os mesmos em grupos para estudo e classificação das

atividades que os compõe. Esta organização buscou adequá-los com base no ciclo

de vida de um projeto, conforme pode ser observado na figura 8.

Figura 8 - Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Fonte: PMI (2013)

De acordo com o PMI (2013), a natureza integrativa da gestão de projetos requer que

o grupo de processos de monitoramento e controle interaja com os outros grupos de

processo, ocorrendo aos mesmo tempo que os demais. Então, conforme mostra a

figura, o processo de monitoramento e controle é descrito como um grupo de processo

“de fundo” para os outros quatro grupos de processos.

Apesar de enumerados todos os processos geralmente empreendidos em uma gestão

eficiente de projetos, cabe ao gerente de um projeto específico determinar quais

processos serão necessários para atingir os objetivos em questão e com que rigor

devem ser seguidos.

Pode-se entender processos como mecanismos que podem ser utilizados repetidas

vezes, em pontos e tempos diferentes, dentro da grande máquina transformadora que

representa o projeto.

Desta forma, apesar do estudo de processos, é importante lembrar que eles ocorrem

em um ambiente de projetos, ou seja, evento único e com prazos determinados. Desta
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forma, em cada etapa do projeto, cada grupo de processos terá uma importância e

impacto diferente no resultado final. Além disso, eles têm interação contínua entre si,

como pode ser observado na figura 9.

Dentre todos os grupos, dois deles são intimamente ligados ao tema desta pesquisa:

o grupo de processos de planejamento, e o grupo de processos de monitoramento e

controle.

Os processos de planejamento são responsáveis por coletar informações, gerar

estimativas mais precisas de escopo, prazo e custo e definir que atividades serão

necessárias, quando e como deverão ser cumpridas, quanto deverão custar, quem

será responsável, quais os riscos envolvidos e quais serão os padrões de qualidade

empregados.

Figura 9 - Interação entre os processos de gerenciamento de projetos

Fonte: PMI (2013)

O benefício principal do grupo de processos de planejamento, segundo o PMI (2013)

é delinear a estratégia e a tática e também o curso de ação ou caminho para a

conclusão do projeto com sucesso.

Ainda segundo o texto, os processos de planejamento geram como saída o plano do

gerenciamento e os documentos do projeto que serão usados para executá-lo. Como

a gestão de projetos é naturalmente complexa, normalmente os planos necessitam de

retroalimentações periódicas. À medida que mais informações ou características do
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projeto são conhecidas, novas atualizações no plano são realizadas. Ou então, novas

condições do projeto ou alterações significativas do escopo, geram também novas

atualizações ou planejamentos adicionais (mais detalhados, por exemplo).

Quando este grupo de processos é bem gerenciado, fica mais fácil conquistar a

adesão e a participação de todos os interessados no plano gerado, e

consequentemente se atingir o propósito ou os objetivos do projeto.

Já o grupo de processo de monitoramento e controle consiste dos processos

necessários para acompanhar, analisar e organizar o progresso e desempenho do

projeto. Com base nos resultados obtidos, ele identifica quais alterações serão

necessárias ao plano.

3.3. Conceito de Planejamento

Outras abordagens, além daquelas focadas em gerenciamento de projetos, tratam do

tema do planejamento de forma mais detalhada. Entende-se como importante alinhar

este conceito e assim buscaram-se definições na bibliografia especializada sobre o

que venha a ser exatamente planejamento.

Um dos primeiros autores que iniciaram esta conceituação e que é citado em muitas

pesquisas sobre o tema é Ackoff (1976), que define Planejamento como algo que é

necessário ser feito antes de agir; isto é, tomada antecipada de decisão. É um

processo de decidir o que fazer e como fazê-lo, antes que se requeira uma ação.

De acordo com a visão do autor, o planejamento só é necessário quando as situações

exigem tomadas de decisão antes dos acontecimentos que tais decisões influenciem.

Em outras palavras, caso em algum processo fosse possível a tomada de decisão no

momento da ocorrência, de forma rápida e precisa, talvez não haveria a necessidade

de se planejar.

A autor afirma ainda que o planejamento é necessário quando para a efetiva

realização do estado futuro desejado são necessárias decisões interdependentes, isto

é, um sistema de decisões.
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Desta forma, o planejamento deve não apenas estabelecer de que forma as atividades

precisam acontecer, mas também preocupar-se em evitar que ações incorretas sejam

decididas.

Na visão de Ackoff (1976), por exemplo, se o curso natural dos acontecimentos vai

produzir o estado futuro desejado, ou seja, não há riscos deste não ocorrer, então não

haveria a necessidade de se planejar.

Outro autor importante e bastante citado, Limmer (1996), descreve que o

planejamento é um processo por meio do qual se estabelecem objetivos, discutem-se

expectativas de ocorrências de situações previstas, veiculam-se informações e

comunicam-se resultados pretendidos entre pessoas, unidades de trabalho,

departamentos e entre empresas.

Segundo o autor, o planejamento permite:

 Definir a organização para executar a obra;

 Tomar decisões;

 Alocar recursos;

 Integrar e coordenar esforços de todos os envolvidos;

 Assegurar boa comunicação entre os participantes da obra;

 Suscitar a conscientização dos envolvidos para prazos, qualidade e custos;

 Caracterizar a autoridade do gerente;

 Estabelecer um referencial para controle;

 Definir uma diretriz para o empreendimento.

Mas segundo alguns autores, o planejamento não se resume a antever

detalhadamente o projeto.

Formoso et al. (1999), por exemplo, definem planejamento como o processo de

tomada de decisão que envolve o estabelecimento de metas e dos procedimentos

necessários para atingi-las, sendo efetivo quando seguido de um controle.

Na mesma linha, Varalla (2003) descreve que planejamento é um processo de

previsão de decisões, que envolve o estabelecimento de metas e a definição dos
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recursos necessários para atingi-las. Portanto, o planejamento não fornece dados que

podem ser considerados definitivos e, sim, um conjunto de diretrizes para a ação.

Assim, pelo conceito vigente de planejamento, conforme estabelece Assumpção

(1996), a essência do processo de planejamento consiste no estabelecimento de

diretrizes para a ação, acompanhada do monitoramento dos resultados.

De uma certa forma, o planejamento seria baseado em dois sistemas, conforme

apresentado na figura 10.

Figura 10 - Estrutura do planejamento

Fonte: Adaptado de Assumpção (1996)

Na bibliografia especializada, diversos termos, teoricamente com o mesmo

significado, são encontrados e podem trazer interpretações ligeiramente diferentes do

contexto do tema em estudo.

Um caso clássico são os termos em inglês “planning” (ou “planejamento” em tradução

livre) e “scheduling” (ou “agendamento” em tradução livre).

Segundo Mubarak (2010), tais termos são largamente utilizados como sinônimos, mas

são na verdade, conceitos diferentes. O termo “planning” é mais abrangente, e

considera tudo o que está relacionado ao Plano de um Projeto, ou seja: o que será

feito, de que forma, quando, onde, por quem. Já o termo “scheduling” considera a

determinação dos prazos e a sequência de operações do projeto.

Desta forma, o agendamento do projeto seria apenas uma parte do planejamento, na

dimensão “quando”, conforme pode ser observado na figura 11.
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Segundo Oberlender (2000), o planejamento (planning) é um pré-requisito para se

elaborar o cronograma (schedule), ou seja, para efetivamente agendar as atividades

(scheduling).

Figura 11 - Conceituação de Planning e Scheduling

Fonte: Mubarak (2010)

Diversas são as classificações dos planejamentos e eles também possuem sua

hierarquia, de forma similar às questões decisórias apontadas nos capítulos

anteriores. Assim, também existem os planejamentos estratégicos, táticos e

operacionais. Esta é denominada de hierarquia vertical do planejamento.

Como não é objetivo deste trabalho abordar estas classificações, adota-se

genericamente a palavra planejamento nos itens a seguir, lembrando-se sempre que

o foco dos processos continua sendo a interface entre empreendimento e produção e

o foco do trabalho na gestão tático-operacional.

3.4. Hierarquias do planejamento de projetos ou obras

3.4.1. Hierarquia vertical do planejamento e da estrutura de decisões

Para Assumpção (1996), os sistemas de planejamento devem ser estruturados a partir

do correto entendimento das relações de conflito e instabilidade que ocorrem no

ambiente da empresa e mercado. Estes sistemas operam com a manipulação de

dados e geração de informações que permitem avaliar alternativas para a

implementação de ações no âmbito da empresa e de seus empreendimentos.
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Uma vez estabelecida a necessidade da escolha de alternativas, verifica-se que

existem então aspectos de gestão que devem trazer informações para a tomada de

decisões.

As decisões que ocorrem durante o desenvolvimento de um empreendimento são

originárias desde a fase de concepção até a implantação (ou produção) e podem ser

consolidadas de uma forma genérica através do esquema da figura 12, idealizada por

Lima Jr. (2004).

Figura 12 - Processo de decisão: da ideia ao empreendimento

Fonte: Lima Jr (1990)

Assim, o processo de decisão necessita de ferramentas que auxiliem os responsáveis

no estabelecimento das melhores alternativas existentes, o que ocorre através de

planos específicos.

De acordo com Assumpção (1996) os planos seriam desenvolvidos conforme as

características das decisões, que estariam estabelecidas em diversos níveis

hierárquicos. O quadro 6 ilustra os tipos de decisão com base no caráter e na

hierarquia do processo de empreender.
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De uma forma genérica as decisões de caráter operacional, na visão do autor, são

tipicamente relacionadas às rotinas administrativas no escritório e no canteiro,

aproximando-se de atividades repetitivas, ou seja, de processos relativamente

padronizados.

Por exemplo, independente do porte do empreendimento, padrão de acabamento ou

localização, as rotinas administrativas como pagamentos e cobranças são realizadas

de uma mesma forma na empresa, bem como as rotinas de produção como solicitação

de materiais, programação de serviços e medição de empreiteiros.

Quadro 6 - Hierarquia das decisões

Caracterítica da
decisão

Hierarquia do
empreendimento Hierarquia da Produção

Decisões de
caráter

estratégico/tático

 Ciclo de produção;
 Vendas do

empreendimento;
 Recursos financeiros para

implantação.

 Diretrizes de produção;
 Equacionamento dos meios

para se executar a obra;
 Horizonte amplo (todo o

prazo da obra).

Decisões de
caráter

operacional

 Rotinas administrativas e
comerciais;

 Administração das vendas;
 Carteira de cobrança;
 Atendimento ao cliente.

 Rotina do canteiro;
 Liberação de ações de

produção;
 Alocação de equipes e

equipamentos;
 Suprimento efetivo de

materiais;
 Horizonte trimestral.

Fonte: Assumpção (1996)

As decisões de caráter estratégico, por sua vez, podem estar relacionadas a soluções

muitas vezes previsíveis para profissionais no meio, mas dependem de diversos

fatores diretamente ligados ao projeto em si, ou seja, às características do

empreendimento.

A definição das características do lançamento de um empreendimento, o prazo de

entrega da obra, a metodologia de construção mais apropriada, e diversas outras

decisões deste tipo somente são definidas com base nas especificidades do produto

de real estate em questão.
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Ackoff (1976) já há muito tempo descrevia que a distinção entre planejamento tático e

estratégico é sempre feita, mas quase nunca é clara. Decisões que para alguns

parecem estratégicas, podem parecer táticas para outros. A diferença é

tridimensional:

 Quanto mais demorado for o efeito de um plano e quanto mais difícil for altera-

lo, mais estratégico será. Longo e curto é relativo, então tático e estratégico

também;

 Quanto mais as atividades de uma organização forem afetadas por um evento

amplo, mais estratégico ele será. Ou seja, planejamento estratégico é amplo e

o planejamento tático é restrito;

 Planejamento tático se destina a escolher os meios pelos quais se tentará

atingir os objetivos especificados (meios). O estratégico destina-se à

formulação dos objetivos (fins).

Desta forma, verifica-se que a interface de sistemáticas de gerenciamento para o

empreendimento e para a produção estaria mais próxima neste último nível

hierárquico. Uma decisão estratégica-tática relacionada à gestão do empreendimento

influencia diretamente as decisões estratégicas-táticas da produção, e vice versa.

Fabricio e Melhado (2001) propõem o estabelecimento de uma cooperação mais

estreita entre os agentes do projeto ou empreendimento, envolvendo três interfaces

principais de colaboração e outras duas referentes à retroalimentação das fases de

execução e de uso, conforme ilustra a figura 13.

Nesta mesma linha Codinhoto (2003) propõe diretrizes para o planejamento e controle

integrado dos processos de projeto e produção de empreendimentos da construção.

Segundo Assumpção (1996), a etapa de contratação e coordenação dos projetos seria

parte importante do processo de empreender e nem sempre é bem conduzida dentro

das empresas de empreendimento imobiliários, causando conflitos internos que

decorrem de visões diferentes que o empreendedor e o construtor têm quanto ao

conceito de qualidade que é atribuído ao projeto. Para o empreendedor, a qualidade

é associada ao projeto arquitetônico, pois é o que define o produto e sua qualidade

segundo a ótica do mercado. Para o construtor, a qualidade é avaliada a partir das



48

soluções construtivas e a integração entre as várias especialidades e etapas de

projetos.

Figura 13 - Interfaces do processo de projeto

Fonte: Fabricio e Melhado (2001)

Estes dois entendimentos nem sempre convergem, sendo necessário utilizar

mecanismos para administrá-los, implantando-se, por exemplo, programas de

qualidade para projetos de edificações, que devem contar com o suporte de sistemas

de planejamento.

Halpin e Riggs (1992) estabelecem níveis de hierarquia conforme o foco dos objetivos

e das decisões no setor da construção.

Esta hierarquia e tipos de decisão podem ser observados no quadro 7.

De acordo com os autores, embora os empreendimentos de construção são

tipicamente únicos, os métodos de construir frequentemente são repetitivos ou

cíclicos, proporcionando condições de se estudar as atividades como processos

operacionais ou o estabelecimento de modelos de planejamento e gestão.

Analisando os dados do quadro, verifica-se primeiramente que as atividades de

gestão do empreendimento estão localizadas na parte superior (atributos do projeto)

e aquelas relacionadas à produção na parte inferior (ações de campo). Além disso, à

medida que o nível hierárquico do empreendimento diminui, o foco das decisões torna-

se cada vez mais repetitivo.
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Desta forma, a estruturação dos processos de gestão na interface estaria relacionada

aos níveis de atividade e operação, como controle de prazos e custos, uso de

recursos, métodos construtivos e resumo dos processos de trabalho.

Quadro 7 - Níveis de hierarquia no gerenciamento da construção

Foco Geral Nível
Hierárquico Descrição do foco básico (específico)

Foco nos
atributos do

projeto e
componentes

físicos

Organizacional

 Foco no negócio e estrutura da empresa;
 Alta direção e departamentos funcionais;
 Portfólio de projetos;
 Atributos importantes: custo total, duração, fluxo

de caixa, percentual completado.

Projeto

 Definições de projetos, contratos, desenhos e
especificações;

 Definição do produto e subdivisões em
atividades de projeto;

 Controle de custos, prazos, e recursos.

Atividade
 Atendimento dos aspectos físicos do projeto

comparado com prazos e custos;
 Uso dos recursos, durações e custos correntes.

Foco nas
ações de
campo e

tecnologia de
processos

Operação

 Foco no método construtivo;
 Significado da construção;
 Lista de recursos;
 Resumo dos processos de trabalho.

Processo

 Foco na seqüencia técnica básica;
 Tarefas integradas de forma lógica;
 Ações individuais ou mixadas para ação

corretiva;
 Reconhecimento das operações de construção;
 Foco na unidade de trabalho e campos

fundamentais das ações.

Tarefa /
Trabalho

 Foco na unidade de trabalho e campos
fundamentais;

 Conhecimento intrínseco e desafios tratados no
nível mais baixo;

 Base para o acompanhamento do trabalho.

Fonte: Halpin e Riggs (1992)

Verificam-se em todas as estruturas citadas anteriormente uma convergência para

alguns aspectos importantes do gerenciamento, todos eles de forma parcial ou

totalmente relacionados à previsão e monitoramento da restrição tripla (escopo,

prazos e custos) para o nível hierárquico de nosso estudo.
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Como descrito anteriormente pelo PMI (2013), o gerenciamento do escopo, prazo e

custo apresenta os seguintes processos:

 Gerenciamento do escopo: planejamento, definição, verificação e controle de

alterações de escopo;

 Gerenciamento do prazo: definição de atividades, sequenciamento, estimativa

de duração, desenvolvimento e controle do cronograma;

 Gerenciamento do custo: planejamento dos recursos, estimativas e controle

dos custos.

Pode-se entender que todos estes processos estariam incluídos dentro do conceito

mais atual de planejamento.

Para Laufer e Tucker (1987), dentro de uma organização, o objetivo de cada setor da

empresa é diferente. A alta direção tem como objetivo definir onde a empresa estará

no futuro, identificar oportunidades de mercado e estratégias para alcançar essas

oportunidades. Quando esta empresa é voltada a projetos, em especial uma empresa

de construção, sob a visão dos incorporadores ou contratantes da obra, os objetivos

estratégicos são predominantemente financeiros e este nível do planejamento tem

como objetivo maior antecipar as decisões relativas a estes objetivos. Sob a visão da

empresa construtora, esta utiliza o planejamento como base para previsões de todas

suas operações.

A representação destes níveis está ilustrada na figura 14.

Figura 14 - Evolução do planejamento e níveis da gestão

Fonte: Laufer e Tucker (1987)
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Assim, o planejamento de um empreendimento de construção engloba muitas etapas

e diversos níveis gerenciais. Assim, cada etapa do planejamento deve atender às

necessidades de cada nível gerencial. Neste aspecto, Laufer e Tucker (1987)

propõem uma divisão representada por três grandes níveis:

 Nível dos objetivos: a alta direção utiliza do planejamento para definir objetivos

e metas do empreendimento, tais como tipologia do produto, custo, prazos e

qualidade, como descrito anteriormente como restrição tripla;

 Nível dos meios: a média gerência utiliza-se do planejamento para prever e

garantir os meios necessários para atingir os objetivos, sendo sua

responsabilidade planejar e disponibilizar os recursos;

 Nível das soluções: a baixa gerência utiliza-se no planejamento para identificar

as melhores ações e caminhos para se atingir os objetivos definidos.

Os autores destacam que uma das maiores dificuldades dos planejadores é manter a

consistência hierárquica dos planejamentos, uma vez que para que estes estejam

correlacionados, deve haver uma sobreposição das responsabilidades de cada nível

gerencial do empreendimento, sendo que cada um destes níveis deve participar de

forma mais direta ou indireta, nas decisões de planejamento dos demais níveis

hierárquicos.

3.4.2. Hierarquia horizontal dos processos de planejamento

O sistema de decisões citados anteriormente, segundo Ackoff (1976), é muito grande

para ser tratado de forma única. Por esta razão, recomenda-se que seja dividido em

fases sequenciais, ou seja, subconjuntos independentes mas inter-relacionados, pois

a decisão que é tomada em um subconjunto irá afetar um subconjunto sucessor.

Laufer e Tucker (1987), Limmer (1996) e outros autores, destacam que o grau de

detalhamento também deve variar conforme o horizonte do planejamento, o que é

chamado de hierarquia horizontal.

Neste sentido, o nível mais abrangente é chamado de planejamento de longo prazo e

o nível mais detalhado, chamado de curto prazo.
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A grande maioria dos autores pesquisados estabelece três níveis de planejamento

relacionados à hierarquia horizontal.

Alguns, como Fachini (2005), utilizam os mesmos três níveis, mas o foco não são as

abrangências de duração das atividades, mas o conceito de planejamento formado

por três grandes áreas de decisões: decisões de longo prazo, decisões de médio

prazo e decisões de curto prazo.

Iniciando a análise destes níveis pelo planejamento de longo prazo, Bernardes (2001),

por exemplo, estabelece que o planejamento neste nível pode ser denominado como

“plano mestre” e deve ser utilizado para facilitar a identificação dos objetivos principais

do empreendimento. Esse plano descreve todo o trabalho que deve ser executado

através de metas gerais.

De acordo com Limmer (1996), o plano mestre de um projeto deve conter, entre

outros, os seguintes elementos:

 Resumo descritivo do projeto;

 Especificações das características e níveis de desempenho do produto final;

 Definição da metodologia de execução;

 Cronograma mestre, composto por redes de atividades, listagem de eventos e

marcos significativos;

 Procedimentos e práticas do projeto, administrativos e operacionais;

 Alocação dos recursos de mão de obra, materiais e equipamentos com

respectivos histogramas de distribuição e curva S;

 Matriz de responsabilidades;

 Organização do projeto em sua estrutura organizacional;

 Plano de gerenciamento;

 Plano de alocação qualitativa de pessoal;

 Sistema de informações do projeto;

 Sistema de controle do projeto.
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O que o autor apresenta como resumo descritivo do projeto, pode-se entender como

a definição do escopo básico do empreendimento. Esta definição pode ser

estabelecida através de uma estruturação dos itens do projeto.

Segundo Halpin (2006), o planejamento de um projeto envolve a definição de um

objetivo e do escopo de trabalho que deve ser entregue. A estruturação resumida de

uma forma hierárquica dos pacotes de trabalho, ou seja, do que deve ser entregue até

o final do projeto, para atender aos objetivos estabelecidos, é o que se chama

Estrutura Analítica de Projeto (EAP) ou Work Breakdown Structure (WBS).

Assim, complementando os itens listados por Limmer (1996), o plano mestre deveria

também contemplar o estabelecimento da rede de atividades, o que é citado por

Halpin (2006), denominado de sequenciamento.

Para se entender a importância da WBS no planejamento de um projeto, o autor

estabelece de uma forma resumida que o planejamento (ou a programação do projeto,

na definição utilizada neste trabalho) poderia ser entendido (ver figura 15).

Figura 15 - Importância da WBS no planejamento

PLANEJAMENTO
(PROGRAMAÇÃO) = WBS + SEQUÊNCIA DE

TRABALHO

Autor: Halpin (2006)

O PMI (2013) estabelece que a WBS de um projeto é resultado de uma série de

processos de identificação e planejamento do escopo, ou seja, uma das saídas deste

processo.

Alguns autores têm pesquisado as ferramentas de identificação e gestão do escopo

de um projeto. No entanto, este tema não é foco deste trabalho. Entende-se apenas

que é importante a consideração resumida deste tema pois a definição do escopo é

parte do plano mestre.

De acordo com o PMI (2013) independente da formalização ou não do escopo de uma

forma integrada, de fato, os itens levantados são relevantes e podem incluir, por

exemplo: objetivos do projeto, descrição do escopo do produto, condições de entrega,
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limites do projeto (o que está incluído no projeto), entregas, critérios de aceitação,

restrições, premissas, riscos, marcos, entre outros.

Fachini (2005) descreve que as decisões de longo prazo são abrangentes, tratando

de questões sobre a forma de se produzir o produto, a localização do sistema

produtivo e de suas partes, o dimensionamento da capacidade produtiva e os

momentos em que esta capacidade deve ser ampliada.

De uma certa forma, devido às incertezas do ambiente produtivo, em especial do

mercado de construção civil, segundo Bernardes (2001), um plano destinado ao longo

prazo de execução deve apresentar poucos detalhes para sua comunicação aos

envolvidos.

De acordo com Coelho (2003), o grau de detalhamento de cada nível de planejamento

deve ser inversamente proporcional a incerteza existente.

Buscando-se um maior detalhamento dos planejamentos, verificam-se estudos que

são focados nos níveis de médio e curto prazo.

A programação de médio prazo busca vincular as metas fixadas no plano-mestre

àquelas designadas no curto prazo. O planejamento nesse nível tende a ser móvel, e,

por isso, segundo Bernardes (2001), à medida que as atividades são programadas é

estabelecido um conjunto de ações visando a disponibilização dos recursos

necessários à sua execução.

Uma vez que existe a necessidade de que as atividades desse nível sejam executadas

para não comprometer o fluxo de trabalho existente, deve-se recorrer à realização de

ações que permitam disponibilizar tais recursos.

De certa forma, a programação de médio prazo já enfatiza as tarefas dentro do

canteiro, estabelecendo características fora do ambiente de interface entre a gestão

do empreendimento e da produção.

Coelho (2003) estabelece que os objetivos mais relevantes do planejamento de médio

prazo são:
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 Proteção do planejamento: aumentar a confiabilidade dos planos, protegendo

a produção dos efeitos da incerteza. O foco está em eliminar restrições,

evitando-se a necessidade constante de mudanças emergenciais;

 Integração entre os níveis de planejamento: garantir que todos os serviços

descritos no planejamento de longo prazo sejam incluídos no planejamento de

curto prazo e que todos os pacotes de trabalho sejam programados e

executados com base nas datas marco definidas do planejamento de médio e

longo prazo;

 Controle e aprendizagem: para se realizar as reuniões de planejamento de

médio prazo são necessárias a disponibilização de indicadores de curto prazo

e uma visão global do empreendimento, o que torna um ambiente adequado

ao aprendizado.

O autor destaca ainda algumas funções complementares do planejamento de médio

prazo, como a análise de fluxos físicos e a gestão de custos (item este que não será

tratado neste trabalho).

Fachini (2005) destaca que as decisões de médio prazo tratam da alocação dos

recursos, como a programação de materiais e mão-de-obra, e estoques necessários

e possíveis na obra, sendo esta alocação de recursos a cada pacote de trabalho.

Neste nível, as decisões de longo prazo condicionam ou limitam a disponibilidade dos

recursos.

Por sua vez, as decisões de médio prazo são as restrições das decisões de curto

prazo. As decisões de curto prazo definem a produção diária, os recursos alocados a

cada tarefa e a prioridade das tarefas.

De uma certa forma, analisando os autores que tratam do assunto desta hierarquia

horizontal, a convergência dos conceitos aponta três níveis de planejamento:

 Planejamento de longo prazo: os horizontes do planejamento abrangem todo

o período de construção e têm como principal objetivo à definição dos ritmos

das atividades, grandes etapas, processos construtivos e estratégia de

execução da obra (plano de ataque do empreendimento). Também neste nível
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se estabelece a sequência das atividades e possíveis interferências entre

equipes;

 Planejamento de médio prazo: tem como função ajustar os planos produzidos

no planejamento de longo prazo, compatibilizando os recursos disponíveis, a

capacidade de produção das equipes e o cumprimento de prazos e custos;

 Planejamento de curto prazo: é o nível no qual são tomadas as últimas ações

a respeito do fluxo de trabalho, tais como pequenos ajustes na sequência das

equipes em função do cumprimento de tarefas antecessoras e da

disponibilidade de recursos tanto de mão-de-obra quanto de materiais e

equipamentos, eliminando-se ou reduzindo-se a influência de imprevistos que

gerem problemas para a execução completa das atividades operacionais.

3.5. Foco no planejamento e controle de prazo

Como descrito nos itens 3.1 e em parte no item 3.3, observa-se que os modelos de

planejamento apresentados pelos autores tratam de forma conjunta a restrição tripla,

principalmente o planejamento de prazos e custos.

No entanto, tomando como referência os objetivos deste trabalho, todo o foco do

estudo será relacionado à gestão de prazos. Sendo assim, a análise dos processos

está relacionada ao planejamento físico de empreendimentos ou obras.

Uma vez que o PMI (2013) organiza o conjunto de conhecimento em gestão de

projetos em grandes grupos, o cruzamento dos processos de planejamento, com

àqueles relacionados à gestão de tempo, naturalmente ilustrará o foco do trabalho e

os limites entre os demais processos que não farão parte do estudo aprofundado.

Este cruzamento pode ser observado no quadro 8.
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Quadro 8 - Processos X Áreas de Conhecimento em gestão de projetos

Fonte: PMI (2013)
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3.6. Ferramentas de planejamento físico de obras

A seguir são apresentados os conceitos relacionados às principais ferramentas de

planejamento de prazos, que terão suas aplicações posteriormente analisadas.

3.6.1. Diagrama de Barras

Talvez a ferramenta mais conhecida em planejamento físico seja o chamado

Diagrama de Barras, que associa a duração da atividade a uma barra, sendo esta

alocada em determinado intervalo de tempo.

Segundo Mubarak (2010), o Diagrama de Barras é uma forma gráfica de

representação das atividades do projeto, que mostra barras lineares em uma escala

de tempo, sem nenhum link entre as atividades.

De acordo com o autor, o diagrama de barras foi originalmente desenvolvido por Henry

Gantt em 19172 e por esta razão, é alternativamente chamado de “Diagrama de

Gantt”.

No entanto, segundo Marsh (1999), em 1896, um engenheiro chamado Karol

Adamiecki já apresentava um modelo representativo desta natureza, denominado

Harmonograma.

O gráfico de Adamiecki consistia de um quadro com tiras de papel destacável, uma

para cada operação, e rotulada de acordo com a operação que representa (figura 16).

Uma vez que as tiras e guias estejam preparadas, pode-se otimizar o fluxo de trabalho

de uma forma manual e simples, organizando as tiras no quadro, na ordem adequada

e deslizando as guias.

Há também registros de gráficos de barras e outras ferramentas de planejamento

antes das publicações de Gantt, como por exemplo, as apresentadas por Schürch

(1915) para a programação de uma construção de uma ponte ferroviária em 1912

(figura 17).

____________________

(2) Existem autores que descrevem que Gantt desenvolveu seu diagrama de barras em 1915
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Figura 16 - Exemplo de Harmonograna de Adamiecki

Fonte: Marsh (1999)

Figura 17 - Programação de construção de uma ponte em 1912

Fonte: Schürch (1915)

Escala do
tempo

Tiras de
papel

Clips para
segurar as

tiras

HARMONOGRAMA
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Assim, existe uma controvérsia se Gantt realmente inventou os gráficos de barras

simples que mostram o tempo de trabalho previsto para ocorrer. Mas como seu

trabalho era focado no aumento da produção, ele se utilizou de diversos gráficos

diferentes, que focavam medições e a busca por um planejamento eficaz. Ele trouxe

inovações aos gráficos já disponíveis na época, tornando-se assim muito conhecido e

posteriormente seu nome foi correlacionado a esta ferramenta.

O Gráfico de Gantt se tornou extremamente popular, especialmente na indústria da

construção civil, por sua habilidade em representar graficamente as atividades de um

projeto na escala de tempo.

Originalmente, este gráfico possibilita, de forma simples e funcional, a visualização

das datas de início e de término de cada atividade, gerando as barras que demonstram

graficamente a duração das mesmas, como observado no exemplo da figura 18.

Figura 18 - Exemplo de Gráfico de Gantt

Fonte: O Autor

A grande vantagem desta ferramenta é sua simplicidade e atrelada a ela, a facilidade

de comunicação entre os envolvidos no projeto, pois os dados são de fácil

compreensão.

Como desvantagem, a ferramenta não considera as ligações entre as atividades;

consequentemente, não se pode avaliar a repercussão do atraso de uma atividade

sobre o prazo das demais.

O gráfico então não traz o fluxo do trabalho e nele, em sua forma original, não é

possível se identificar o caminho crítico do projeto.
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Posteriormente, com a criação dos diagramas de rede e a introdução das conexões

entre as atividades, buscou-se representar estes links no Diagrama de Gantt (em

alguns textos são denominados de “diagrama de barras conectados”).

Quando um projeto é simples, estas representações são interessantes, como pode

ser observado na figura 19, referente ao mesmo exemplo.

Figura 19 - Exemplo do mesmo Gráfico de Gantt com conexões

Fonte: O Autor

Além disso, originalmente, o diagrama de barras também não estabelece atributos

para as atividades, como por exemplo o ritmo ou o progresso.

Mas com o advento na informática e uso intensivo dos computadores, os programas

de planejamento utilizam o Gráfico de Gantt como representação do cronograma, ou

seja, como a saída dos diagramas de rede mais complexos e ainda podem incluir

outras informações interessantes ao planejador.

Assim, o diagrama de barras também pode ser utilizado de forma eficiente para

representar o andamento das atividades do projeto. Desta forma, com a introdução de

uma linha que representa a data de “status” (ou de análise) e as atualizações do

progresso das atividades até àquela data, gera-se com a mesma simplicidade de

antes, a visualização do status do projeto como um todo, o que facilita a comunicação

entre todos os envolvidos (figura 20).
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Figura 20 - Exemplo do mesmo Gráfico de Gantt com progresso de atividades

Fonte: O Autor

3.6.2. Diagramas de Rede

3.6.2.1. Conceitos e representação gráfica

O Diagrama de Redes é uma sequência lógica entre atividades ou tarefas. De acordo

com Vanoucke (2012), esta relação lógica é chama ade relações de precedência.

Embora tais diagramas tragam informação para os cálculos do projeto, tais

ferramentas não são baseadas em restrições de recursos ou tempo.

As representações destas redes normalmente são feitas através de 2 formas: aquelas

que representam as atividades ou tarefas por “flechas” ou aquelas que representam

as atividades através de “nós” (quadro 9).

Quadro 9 - Comparação entre formas de representação de Diagrama de Redes

Tipo de
representação

ADM (Arrow Diagramming
Method)

Também denominado de método
AOA - Activity on Arrow

PDM (Precedence Diagramming
Method)

Também denominado de método AON
- Activity on Node

Características
do método

Método do Diagrama de Flechas,
usa “flechas” para representar as

atividades e usa “nós” para mostrar
as relações de dependência

Método do Diagrama de Precedência,
usa “blocos” para representar as

atividades e “flechas” para representar
relações de dependência

Representação
gráfica

Vantagens
Pode-se introduzir atividades

dummy (sem durações), para criar
restrições (e assim resolver
problemas de programação)

Liberdade para se alterar as ligações
entre as atividades, sem alterar a

configuração da rede

Fonte: O Autor

Tarefa A Tarefa B
Tarefa A Tarefa B
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Como exemplo de elaboração de um diagrama de rede, estabeleceu-se uma lista de

atividades de um projeto genérico (tabela 1). Estas atividades serão utilizadas para a

elaboração de um diagrama das atividades através do método do Diagrama de

Flechas, conforme apresentado na figura 21.

Tabela 1 - Exemplo de lista de atividades para Diagrama de Redes

Nome da Tarefa Predecessoras Duração

Tarefa A -- 3 dias

Tarefa B A 5 dias

Tarefa C A 3 dias

Tarefa D B;E 5 dias

Tarefa E C 5 dias

Tarefa F E 3 dias

Tarefa G D;F 2 dias

Fonte: O Autor

Para a análise da duração total do projeto, é necessário avaliar os caminhos possíveis

para se chegar do início do projeto (S) ao término do projeto (E).

Percebe-se pelo exemplo, que existem praticamente 3 caminhos possíveis: (a) S-1-2-

6-E; (b) S-1-4-5-6-E; e (c) S-1-4-5-2-6-E, sendo este último o mais longo, com duração

de 18 dias, portanto chamado de “caminho crítico”.

Figura 21 - Exemplo de Diagrama de Redes pelo método ADM

Fonte: O Autor
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3.6.2.2. Métodos CPM e PERT

Segundo Mattos (2009), o surgimento do Critical Path Method (CPM) remonta ao ano

de 1957, quando a empresa Du Pont, proprietária do computador mais potente da

época, o UNIVAC I, buscava mais aplicações para esta máquina e decidiu investigar

de forma mais aprofundada a correlação tempo-custo dos projetos de engenharia das

fábricas da empresa. Os responsáveis por estes estudos, os matemáticos Morgan

Walker e James Kelley sabiam que para obter um prazo reduzido de um projeto, a

forma mais eficiente não era simplesmente acelerar todas as atividades, uma vez que

isto incorreria em aumento significativo do custo. Eles entendiam que o ideal seria

encontrar as atividades “certas”, o que os autores denominaram de “cadeia principal”.

Mais tarde esta cadeia seria chamada de “caminho crítico”.

A técnica básica do CPM é listar: (i) as atividades necessárias para completar o

projeto; (ii) o tempo de cada tarefa vai demorar; e (iii) a relação entre as atividades

(precedências). Esta lista é então utilizada para a elaboração de um diagrama que

identifica cada uma das atividades, sua sequência de execução e o momento previsto

para que cada uma delas seja realizada. O diagrama é então usado para determinar

o “caminho crítico”, ou seja, o caminho mais longo a ser percorrido e que resultará no

prazo total do projeto.

Uma vez obtido o caminho crítico, é possível se verificar todas as folgas das atividades

da rede e com isso gerenciar melhor as atividades do projeto.

Neste sentido, o método CPM buscou ainda uma forma de representação onde se

pudesse trabalhar as datas de realização das atividades. Se uma delas tem folga

prevista, existe um intervalo de datas onde ela pode efetivamente ser iniciada sem

comprometer o prazo final do projeto. Estas datas estão compreendidas entre as

chamadas “data de início mais cedo” e “data de início mais tarde”. Uma vez que o

CPM é um método determinístico, baseado nas durações previstas para cada

atividade, consequentemente obtêm-se as datas de término “mais cedo” e “mais

tarde”.

A representação de todas estas informações pode ser observada na figura 22.
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Figura 22 - Representação da atividade no CPM

Fonte: O Autor

Utilizando estes conceitos, pode-se calcular a rede e todas as informações das

atividades, conforme pode ser observado na figura 23, que retrata a rede CPM relativo

ao projeto hipotético apresentado anteriormente na tabela 1.

Figura 23 - Exemplo de cálculo de rede pelo CPM (método PDM)

Fonte: O Autor

O Program Evaluation and Review Technique (PERT) por sua vez, surgiu na mesma

época do CPM.

Segundo Meredith e Mantel (2011), a técnica foi desenvolvida pela Marinha

Americana, com a cooperação da Booz-Allen Hamilton e da Lockheed Corporation

para o projeto do míssil/submarino Polaris, em 1958.
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Tanto o PERT como o CPM utilizam flechas e nós para a construção gráfica do projeto.

Originalmente, o PERT utilizava flechas para representar as atividades, enquanto o

CPM utilizava nós para essa representação. Outra diferença estava associada à

estimativa de tempo para a realização das atividades, onde PERT fazia uso das três

estimativas de tempo: otimista, pessimista e a mais provável, para a realização de

uma atividade, enquanto o CPM utilizava uma única estimativa de tempo, a mais

provável. Essa distinção está associada à origem do PERT para a programação de

projetos científicos avançados (como missões para a lua), que eram caracterizados

pela incerteza, enquanto o uso inicial do CPM estava associado a atividades de rotina

de manutenção de fábricas. Assim, o PERT era frequentemente utilizado quando a

variável básica de interesse era o tempo, enquanto o CPM era utilizado quando a

variável principal era o custo.

Conforme descreve Vanhoucke (2012), a utilização original da metodologia PERT,

como método probabilístico, adota que a forma de distribuição de probabilidade da

variável randômica entre as 3 estimativas de duração de uma atividade (otimista, mais

provável e pessimista) não é uma distribuição normal. Isto porque normalmente a

variação entre a duração mais provável (mais frequente) e a otimista é maior do que

a diferença entre a mais provável e a pessimista. Assim, o método adota uma

distribuição Beta.

Considerando as durações o=otimista, m=mais provável e p= pessimista, e que a

distribuição esteja efetivamente contida no intervalo “μ+3σ” e “μ-3σ” (sendo “μ” a

média e “σ” o desvio padrão), ou seja, em um intervalo de três desvios-padrão, o que

garantiria cerca de 99,73% de chances do resultado estar neste intervalo, uma ótima

aproximação para a média seria:

μ = o + 4m + p6
e o valor para o desvio-padrão seria:

σ = −6
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Desta forma, o método PERT trabalha estas variáveis, construindo cenários que

vislumbrem a simulação destas variações e o cálculo da probabilidade do projeto ser

realizado no prazo previsto, conforme ilustra a figura 24.

Figura 24 - Estimativas de tempo (durações) pelo CPM e pelo PERT

Fonte: Adaptado de Meredith e Mantel (2011)

De acordo com Meredith e Mantel (2011), exemplos práticos mostram que o PERT

tem sido basicamente utilizado em projetos de pesquisa e desenvolvimento, enquanto

que o CPM é largamente utilizado pela indústria da construção.

3.6.2.3. Utilização atual do PERT / CPM

Com o passar do tempo, as diferenças entre as técnicas não distinguem mais o PERT

do CPM. Isso ocorreu porque os usuários do CPM começaram a fazer uso das três

estimativas de tempo e os usuários de PERT passaram a tratar os nós da

representação gráfica como atividades.

Por esta razão, atualmente estas técnicas são apresentadas em conjunto.

Como os computadores se tornaram amplamente disponíveis, estas técnicas se

adaptaram ao universo dos gestores de projeto e ganharam notória popularidade, pois

os cálculos e os desenhos das redes já não precisam ser feitos à mão.
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Muitos softwares foram desenvolvidos para esta finalidade e atualmente projetos de

grande escala podem ser gerenciados globalmente em tempo real através de redes

de comunicações por computador.

Conforme destaca Akkari (2003), pela complexidade das obras atuais, demandas por

precisão maiores e a possibilidade efetiva de acesso a estes recursos por grande parte

das empresas, o uso de softwares é natural. Mas quando se propõe o uso efetivo das

redes de precedência como o CPM, por exemplo, torna-se praticamente obrigatório.

O MS Project, um dos softwares mais simples e conhecidos no mercado, já traz em

sua configuração padrão, todas as informações do CPM.

A figura 25 apresenta o cálculo da mesma rede do exemplo da figura 21, as

informações referentes às datas “mais cedo” e “mais tarde”, folgas, o respectivo

gráfico de Gantt, com a identificação das conexões entre as atividades. Ou seja,

atualmente, o uso do CPM através dos modelos computacionais tornou-se bastante

acessível.

Figura 25 - Exemplo de cálculo de rede pelo CPM com MS Project

Fonte: O Autor

Comprovando o fato desta utilização conjunto dos dois métodos (PERT e CPM), o

próprio MS Project3, há tempos atrás disponibilizava recursos para o uso simplificado

de alguns conceitos do PERT. Existia, por exemplo, a possibilidade do usuário incluir

as durações “otimista”, “pessimista” e “mais provável” para cada tarefa, calculando a

média ponderada e possibilitando ao planejador o uso das durações resultantes na

rede.

____________________

(3) Estes recursos existiam nas versões até 2007. A partir da versão 2010 este recurso foi retirado do
pacote básico disponível no programa.
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Em projetos de construção, talvez esta seja a utilização mais próxima do conceito do

PERT, embora claramente verifica-se sua limitação. Se for utilizado o critério da média

ponderada para a definição de uma única duração prevista para o projeto, na verdade

não se está utilizando o conceito probabilístico do PERT, mas sim, um critério mais

sofisticado de se calcular a rede de maneira determinística.

Entende-se que o uso adequado do método, e hoje já há programas que trazem esta

funcionalidade, seja para o cálculo efetivo da probabilidade de se conseguir finalizar

o projeto em um prazo determinado.

Além disso, alguns autores questionam a efetiva aplicação do PERT para este

propósito.

Dodin (2006) destaca que para efeito de cálculos probabilísticos, o PERT possui a

premissa de que as atividades do projeto são independentes umas das outras. Neste

aspecto, os projetos de construção teriam certa limitação, pois verificam-se

determinadas dependências que não são apenas àquelas relativas às redes de

precedência.

Segundo este autor, seria interessante propor modelos de análise de diagramas

estocásticos, como o PERT, que trouxessem maior precisão em seus resultados.

3.6.2.4. Diagramas Condicionados

Outro método de elaboração de diagrama de rede, menos utilizado, é o chamado

Método do Diagrama Condicionado ou Conditional Diagramming Method (CDM).

Segundo Barcaui et al. (2013), o conceito foi apresentado em meados de 1960 como

um procedimento para análise de redes com atividades que necessitavam de

diferentes distribuições probabilísticas. Sua representação mais comum é feira por

meio da técnica conhecida como Graphical Evaluation and Review Technique (GERT)

no qual é possível a inclusão de derivações probabilísticas, múltiplas saídas, desvios

condicionais, efeitos recursivos e nós com repetição de eventos (loops).

O modelo é citado primeiramente por Pritsker (1966) em relatório desenvolvido pela

NASA e RAND Corporation, no qual o autor agradece a contribuição de outros

pesquisadores, tais como Happ, Drezner e Whitehouse, que os ajudou na formulação
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da GERT e nos estudos de aplicação na resolução de problemas probabilísticos ou

de engenharia, seja nas áreas de manufatura, pesquisa e desenvolvimento, ou

mesmo em jogos de guerra.

Este tipo de representação é flexível e é aplicado a projetos mais complexos, onde é

possível se prever a variação da rede com a introdução de ciclos. Da mesma forma

como o método PERT (original), o modelo é mais indicado a projetos de pesquisa e

desenvolvimento, sendo dificilmente aplicado a projetos de construção

Segundo Meredith e Mantel (2011), a GERT proporciona a combinação da teoria de

fluxo de sinais gráficos, redes probabilísticas, o uso do próprio método PERT/CPM e

árvores de decisão, tudo isto em uma mesma estrutura. O modelo é composto por nós

lógicos e arcos diretos com dois parâmetros, sendo que para cada parâmetro

estabelece-se a probabilidade de realização e sua duração estimada.

Para melhor entendimento do modelo, Mubarak (2010) apresenta um exemplo simples

de como deve ser a representação da GERT. Utilizando o conceito dos nós lógicos

em uma rede tipo ADM, conforme figura 26, o autor apresenta duas possibilidades de

ramificação do nó, uma determinística (a) e outra probabilística (b). As probabilidades

de ocorrência daquelas atividades (descritas nas ramificações) estão abaixo da

representação da atividade na flecha.

Figura 26 - Ramificações (a) determinísticas e (b) probabilísticas na GERT

Fonte: Mubarak (2010)

Com base no exemplo “a”, as atividades A, B e C tem 100% de chances de ocorrência

e assim, devem ser consideradas como efetivamente realizadas e em paralelo, nos
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cálculos da rede, que desta forma serão determinísticos. No caso “b”, apenas uma

das atividades A ou B será realizada, uma vez que a somatória das duas

probabilidades será 100%. Neste caso será necessário aplicar cálculos probabilísticos

para a solução da rede.

Na figura 27, Mubarak (2010) apresenta também a aplicação dos loops, talvez a

característica mais marcante da GERT, que não pode ser representada pelos métodos

PERT/CPM. Na figura, observam-se três possibilidades de ocorrência após o término

da atividade A: a realização da atividade B (com 30% de probabilidade), a realização

da atividade C (com outros 50% de probabilidade) e a realização da atividade D (com

os outros 20% de probabilidade), que remonta à repetição da atividade A. Este último

caso poderia representar, por exemplo, a rejeição de uma peça de manufatura, o que

levaria à necessidade de um novo processamento, caracterizado como atividade A.

Figura 27 - Exemplos de três ramificações possíveis procedentes da Atividade A

Fonte: Mubarak (2010)

Apesar de interessante, conforme destaca o autor, a GERT não ganhou popularidade

na indústria da construção.

3.6.3. Buffer e Corrente Crítica (CCPM)

O método da Corrente Crítica (Critical Chain Project Management - CCPM), segundo

o PMI (2013) é um método que permite que a equipe de projeto crie buffers (reservas)

ao longo de qualquer caminho do cronograma para levar em consideração recursos

limitados ou incertezas do projeto. O caminho crítico restrito por recursos é conhecido

como “corrente crítica”.
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Quelhas e Barcaui (2004), descrevem o conceito de CCPM como a aplicação da

Teoria das Restrições (Teory of Constraints - TOC) ao ambiente de projetos. Os

autores afirmam que se trata de uma abordagem gerencial e de diagramação de rede,

que eleva a performance de projetos buscando resolver seus conflitos principais,

através de algumas práticas, dentre as quais destacam-se:

 Diminuição agressiva na inserção de margens de segurança na estimativa de

tempo individualmente por tarefa;

 Redução significativa da multitarefa (não definição de tarefas prioritárias);

 Uso de buffers ao final da corrente crítica (project buffer), formando a data final

de entrega do projeto;

 Uso de buffers em caminhos que se unem a corrente crítica, chamados

pulmões de convergência (feeding buffers), para garantir que não se tornem

críticos também.

Segundo Mendes et al. (2014), a teoria da CCPM foi criada por Eliyahu Goldratt a

partir da teoria das restrições e hoje é tida como uma das mais modernas ferramentas

de gerenciamento de cronogramas.

De acordo com o autor, observa-se que os técnicos têm a tendência de fazer

estimativas conservadoras, mas apesar disto, os projetos frequentemente atrasam.

Desta forma, de algum modo sistematicamente desperdiça-se a margem de

segurança que é colocada em cada atividade.

O tamanho de cada buffer deve levar em conta a incerteza na duração da corrente de

atividades dependentes deste buffer, mas, de acordo com Goldratt (1998), sugere-se

que sejam inseridos buffers com cerca de 50% do total da segurança removida no

caminho em questão (proteção da corrente), como pode ser observado no exemplo

simplificado da figura 28.

No exemplo, as durações conservadoras das tarefas A, B e C são de 12 dias, sendo

9 dias como duração provável (ou realista) e 3 dias sugeridos pelo planejador como

margem de segurança. Implantando a CCPM em todo o projeto, representado pelo

resumo ABC, todas as margens de segurança de cada tarefa individual foram retiradas
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e acrescentado um buffer de 4 ou 5 dias (metade dos 9 dias de margens de segurança

somadas).

Figura 28 - Exemplo de uso de buffer de controle na CCPM

Fonte: O Autor

De acordo com o PMI (2013), um buffer colocado no final da corrente crítica é

conhecido como “Buffer do Projeto” e protege a data alvo de término contra o seu

desvio ao longo da corrente crítica. Buffers adicionais, conhecidos como “Buffers de

Alimentação”, são colocados estrategicamente sempre que uma cadeia de atividades

dependentes, apesar de não estar no caminho crítico, alimenta ou converge para a

corrente crítica. Desta forma, protegem a corrente crítica contra os desvios ao longo

da cadeia de alimentação, como pode ser observado na figura 29.

Figura 29 - Exemplo de rede com buffers de projeto e alimentação (CCPM)

Fonte: PMI (2013)
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Consequentemente, ao invés de gerenciar a folga total dos caminhos da rede, o

método foca o gerenciamento das durações restantes dos buffers. A corrente crítica

pode ser estabelecida como o maior caminho do projeto (principal restrição do

projeto), considerando as dependências de atividades e recursos, diferindo do

caminho crítico proposto pelo tradicional CPM.

Caso, durante o monitoramento de um buffer de alimentação, por exemplo, verificar-

se que este está diminuindo a ponto de acabar, há o indício que aquele caminho, que

antes não estava na corrente crítica, deverá tornar-se uma nova restrição principal do

projeto. Por sua vez, deverá afetar então as durações restantes do buffer de projeto.

Apesar destes dois tipos de buffer serem os mais citados, Akkari (2009) destaca o uso

de um terceiro tipo, denominado ”Buffer de Recurso”. Esta outra tipologia de pulmão

pode ser entendida como uma tarefa virtual introduzida previamente nas cadeias

críticas que requerem recursos escassos.

Segundo Akkari (2009), os buffers de recursos não consomem nenhum recurso, não

geram acréscimos de prazo e nem de custo. São colocados em forma de aviso,

indicando que um determinado recurso crítico possa ser antecipado para uma tarefa

do caminho crítico, em detrimento de seu uso em uma tarefa que possa ser

postergada, ou seja, que esteja fora do caminho crítico.

Outro aspecto interessante do uso desta ferramenta é a associação de probabilidade

na definição das durações dos buffers. Por exemplo, lembrando dos conceitos

descritos no PERT no item 3.6.2.2, caso o planejador deseje um projeto com 99% de

chance de alcançar o prazo de entrega previsto, ele deverá adotar um buffer com

duração igual a três desvios padrão final do projeto (3σ). Caso deseje 95% de chance

de sucesso, adotará dois desvios padrão (2σ) e se for 67% de probabilidade, irá utilizar

uma buffer com duração de um único desvio padrão (σ).

Este exemplo descrito por Mendes et al. (2014) é representado na figura 30, onde no

primeiro grupo de atividades são previstas as durações conservadoras (Projeto

pessimista) e suas respectivas margens de segurança, bem ao conceito do CPM. No

segundo grupo, o gráfico (Projeto PERT) ilustra as mesmas atividades, mas agora

sem a margem de segurança e as possibilidades de inclusão dos buffers com 1, 2 ou

três desvios padrão de duração.
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Figura 30 - Uso de buffers de controle com probabilidades (PERT)

Fonte: Mendes et.al. (2014)

Por fim, pode-se destacar outra aplicação da CCPM. Akkari (2009) destaca que os

princípios da CCPM podem ser aplicados para se estabelecer um método nivelamento

de recursos relacionado ao planejamento operacional. Este aspecto é bem

interessante, pois o CCPM direciona a gestão dos buffers, mas usualmente apenas

como forma de se garantir os prazos de um projeto.

3.6.4. Diagramas Tempo-Caminho

O diagrama tempo-caminho (ou espaço-tempo) é um dos métodos mais utilizados por

planejadores envolvidos em projetos com diversas unidades de repetição, os

chamados projetos lineares.

Em projetos de construção, esta forma de representação indica o sequenciamento da

atividade pelas diversas unidades de repetição de uma obra (pavimentos,

apartamentos, casas unifamiliares, quilômetros de estrada, metros de canalização,

dentre outras).

Segundo Limmer (1997), este diagrama consiste basicamente no traçado de linhas,

em um plano cartesiano, que representam, cada uma delas, uma atividade e seu
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respectivo andamento, sendo que a inclinação de cada reta indica o ritmo no qual a

atividade deverá ser executada.

O ritmo da atividade também pode ser encontrado em alguns trabalhos como takt time

(originário da palavra alemã “takt”, que significa o compasso de uma música, o ritmo).

No entanto, são necessários alguns cuidados no uso deste termo, que às vezes é

também confundido com “tempo de ciclo”. Alvarez e Antunes Jr. (2001) descrevem

que a aplicação do takt time é restrita a sistemas de produção que trabalhem com

fluxos unitários, com elevadas quantidades de produção de unidades e assim,

sistemas de Planejamento e Controle da Produção (PCP) que possibilitem a absorção

e diluição de variações de demanda.

Por esta razão, neste trabalho será utilizado mais frequentemente o termo ritmo ou

cadência.

Quando se utiliza esta técnica para alinhar o ritmo das atividades nas diversas

unidades de repetição de um projeto, pode-se dizer que as atividades estão

balanceadas. Assim, o método é comumente conhecido como Linhas de Balanço,

como pode ser observada na figura 31.

Figura 31 - Diagrama tempo-caminho (a) não balanceado e (b) balanceado

Fonte: O Autor

Segundo Junqueira (2006), a técnica da Linha de Balanço (Line of Balance - LOB)

para programação de tarefas foi criada pela Goodyear nos anos 40 e suas primeiras

aplicações foram na indústria de manufaturados para programar o fluxo de produção.

Seu uso na construção civil se difundiu mais na Europa em obras com serviços

repetitivos (estradas e pontes) e recentemente vários pesquisadores vêm procurando
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diversas formas de difundir seu uso nos EUA e outros países, em conjuntos

habitacionais e edifícios altos, estudando seus conceitos juntamente com outras

técnicas matemáticas ou computacionais, como simulações.

Segundo o autor, o balanceamento das linhas pode ser obtido através de:

 Eliminação de conflitos entre equipes pela mudança da precedência de uma

atividade ou pela mudança de ritmo (alterando-se por exemplo o número de

operários em cada equipe);

 Eliminação dos gargalos na obra (tarefas que são executadas com ritmo lento

atrapalhando as demais);

 Definição de estratégias de execução que permitam o espalhamento das

atividades pela obra diminuindo o tempo de ocupação ou de entrega de uma

unidade.

Kemmer (2006) traz um comparativo entre as vantagens e desvantagens do uso da

técnica da LOB, que pode ser observado no quadro 10.

Quadro 10 - Vantagens e desvantagens do uso da LOB

Vantagens da LOB Desvantagens da LOB

 Fácil viasualização de índices de
produção e duração das atividades;

 Detecção dos gargalos de produção;
 Simplificação de decisões acerca da

direção e velocidade do trabalho, além
do número de atividades por ciclo;

 Possibilidade do balanceamento nos
ritmos ou velocidades de execução;

 Evitam-se conflitos ou espera na
execução dos serviços;

 e obtendo situações favoráveis de
nivelamento das equipes;

 Organização do ataque à obra;
 Representação do intervalo de tempo

entre atividades e folgas existentes;
 Fixação de metas, proporcionando

motivação da mão-de-obra;
 Indução do efeito aprendizagem;
 Visualização imediata das atividades

que se desviaram do programa inicial.

 Assume ritmos constantes para atividades, o
que pode ser questionado pela natureza
estocástica dos processos de construção;

 Especialização da mão-de-obra, tornando o
operário conhecedor apenas da tarefa que
executa;

 Necessidade de um projeto integrado à forma
de execução;

 Dificuldade de se considerar o grande número
de variáveis influentes no processo construtivo
(algumas exigem escalas diferentes para a
mesma linha de balanço);

 Necessidade de elaborar programação à parte
para itens não repetitivos;

 Entrega do domínio do processo à gerência e
não ao operário;

 Limitação quanto à simulação, pelo fato de
não operar com atividades inter-relacionadas;

 Dificuldade de disseminação e
operacionalização (poucos aplicativos
comerciais para operar com a técnica).

Fonte: Kemmer (2006)
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Kemmer (2006) descreve ainda que a técnica é adequada também para a simulação

de alternativas na condução dos trabalhos em canteiro.

Alguns trabalhos que surgiram posteriormente demonstram que algumas das

desvantagens citadas por Kemmer (2006) não se confirmam, como a rigidez dos

ritmos constantes, por exemplo, como será descrito mais à frente.

Alguns autores recomendam a utilização da LOB nos estudos de estratégias de

produção, onde os serviços são tratados em um nível macro, sem levar em conta um

detalhamento maior da produção.

Acredita-se que esta técnica favoreça a explicitação de variáveis de produção

advindos da associação com os princípios do Lean Construction (tema que será

abordado no item 3.8.3), como por exemplo, o tempo de ciclo e de atravessamento

(figura 32).

Figura 32 - Exemplos de variáveis de produção identificadas na linha de balanço.

Fonte: Kemmer (2006)
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Segundo Cardim e Picchi (2015), a linha de balanço (LOB) é um diagrama de

quantidade-tempo e representa graficamente as atividades de um processo

sequenciado através do tempo, considerando a natureza repetitiva das atividades.

De acordo com os autores, através da LOB, pode-se inferir importantes informações

de um planejamento, tais como:

 Qual atividade será executada;

 Onde essa atividade ocorre;

 Quando será executada; e

 Quem é o responsável pela execução (ou a equipe responsável), neste último

caso, dependendo da forma como o gráfico é elaborado.

Como citado, não é comum se identificar as equipes que irão executar as atividades,

mas a análise dos recursos disponíveis é essencial para o balanceamento das linhas.

Assim, a identificação dos responsáveis pode ser uma interessante prática, como

pode ser observado no gráfico apresentado por Kenley e Seppänen (2009),

representado na figura 33.

Figura 33 - Exemplo de LOB com indicação de equipes para balanceamento

Fonte: Kenley e Seppänen (2009)

Cardim e Picchi (2015) defendem que esta técnica pode ser utilizada com eficiência

para a redução do prazo de duração de uma obra, antecipando-se datas de início e

adequando taxas de produção das atividades.

2 Equipes 2 Equipes3 Equipes

Duração do projeto (dias)

Ca
sa

s
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No entanto, eles verificarem em sua pesquisa que quando se busca a redução das

durações verifica-se ociosidade de mão de obra em determinadas atividades,

reforçando a importância e potencialidade na prática que existissem no canteiro

equipes multidisciplinares.

Outros autores, como Moura e Heineck (2014) destacam que a técnica, entre diversas

vantagens (tais como a visão dos ciclos, simplificação das operações, redução da

variabilidade e a visão do fluxo de execução, já citados anteriormente) pode reduzir o

chamado Lead Time.

De acordo com Ballard (2000), em um processo sequencial, o lead time corresponde

ao somatório de todos os tempos necessários à produção de uma unidade.

Consideram-se não apenas o processamento, mas as etapas de inspeção, transporte,

esperas e todos os tempos relativos a um fluxo completo de uma unidade deste

produto.

Trazendo este conceito para um projeto de construção que apresenta serviços com

algum tipo de repetição, Moura e Heineck (2014) descrevem que o lead time seria o

tempo necessário para que todas as atividades ocorram em uma unidade de repetição

(como por exemplo, uma prumada, um trecho de periferia ou um pavimento tipo).

Segundo os autores, a diminuição do lead time pode ocorrer pelo balanceamento das

atividades ou pelo “efeito aprendizado” da equipe, como pode ser observado nas

figuras 34 e 35.

Figura 33 - Redução do lead time pelo balanceamento das atividades

Fonte: Moura e Heineck (2014)
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Figura 35 - Redução do lead time pelo efeito aprendizado

Fonte: Moura e Heineck (2014)

Cardim e Picchi (2015) observam que reduzir o lead time das atividades pode fazer

com que se aumente o número de equipes trabalhando nas frentes de serviço.

Quando isso ocorre, pode-se experimentar um efeito negativo que é a diminuição do

número de vezes que a mesma equipe realiza o mesmo serviço. Com isso, perdem-

se as vantagens decorrentes do “efeito aprendizado".

Kemmer (2006) demonstra também o uso da LOB como alternativa prática e

operacional para se trabalhar as diversas possibilidades de se planejar um

empreendimento de construção civil.

O autor estabelece diversas premissas que são utilizadas para a definição do plano

de ataque de uma obra vertical de múltiplos pavimentos, focando variações das

hipóteses de planejamento para o que ele define como serviços do núcleo da rede

(revestimentos cerâmicos ou de pedra natural de piso, paredes, revestimentos de

gesso e forro), em especial: (i) se as atividades devem ser executadas dos andares

inferiores aos superiores ou vice-versa; (ii) se serão adotados ciclos longos ou curtos

para estas atividades; e (iii) se serão estabelecidos vínculos entre as equipes que

garantam continuidade das mesmas quando os profissionais têm mesma habilidade e

competência, garantindo menos variabilidade nos serviços pela continuidade dos

recursos alocados e motivação dos colaboradores.

Alguns dos planos de ataque desenvolvidos para o empreendimento em questão são

apresentados na figura 36.
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Figura 36 - Comparação entre planos de ataque com uso de linhas de balanço

Fonte: Kemmer (2006)

Modelo com atividades
ascendentes, tempos
de ciclo curtos e sem
reaproveitamento de

equipes

Modelo com atividades
descendentes, tempos
de ciclo longos e com
reaproveitamento de

equipes
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3.7. Utilização adequada das ferramentas de planejamento físico

Vários autores discutem aspectos, dificuldades e até limitações contidas dentro das

filosofias mencionadas no item anterior. Muitas das questões levantadas buscam

então estabelecer diretrizes ou ferramentas para melhorar os métodos até então

utilizados pelos gestores em seus empreendimentos.

Muitas vezes a crítica não está na ferramenta em si, mas no contexto em que ela é

aplicada.

O PMI (2013), por exemplo, sugere a utilização da ferramenta de “cronograma de

barras” de diversas formas dentro de um mesmo projeto. Entende-se que a gestão da

interface entre o plano estratégico e operacional necessita de informações mais

sumarizadas, que podem ser representadas pelo cronograma sumarizado. O

cronograma de marcos4 seria ideal para o gerenciamento do empreendimento e o

cronograma detalhado para o acompanhamento da produção.

Outro ponto debatido por muitos autores relaciona-se às possibilidades de se

organizar processos de planejamento quando se têm projetos com atividades

repetitivas, ou projetos que possam ser repetidos em determinados momentos, com

pequenas alterações.

Questiona-se que, para se programar projetos desta natureza, utilizar diagramas de

rede pode não ser eficiente. Neste tipo de projeto, ferramentas mais tradicionais como

o CPM, por exemplo, são complexas ou não agregam o valor esperado.

Autores como Amor (2002), Elbeltagi e Dawood (2011) e outros apresentam

pesquisas sugerindo formas alternativas de planejamento de projetos repetitivos,

enquanto alguns como Assumpção e Fugazza (1998) e Ferreira (2001), por sua vez,

identificam diversos benefícios no uso da ferramenta CPM.

___________________

(4) Entende-se “marco” como um evento importante do projeto, um instante no tempo, sem duração ou
recursos. Assim, um cronograma de marcos, em projetos de construção, normalmente é
representado por datas que marcam início ou fim de etapas importantes a serem controladas.
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O Método do Caminho Critico (ou Critical Path Method - CPM) é um dos vários

métodos de análise de planejamento, cujas atividades ou tarefas críticas definem o

caminho crítico, ou seja, revelam a sequência de tarefas que condicionam a duração

total do projeto.

Hegazy e Menesi (2010) concordam que o CPM tem sido útil para o planejamento de

projetos de construção, mas apresentam graves inconvenientes que dificultam seu

uso como ferramenta de apoio à decisão. Isto porque uma rede CPM bem elaborada

é muito detalhada, sendo difícil uma análise adequada das flutuações do caminho

crítico e da alocação de recursos limitados. Os autores propõem uma rede onde as

durações das atividades seriam consideradas como “blocos contínuos de tempo”.

Assim, um novo caminho crítico segmentado poderia evitar relações de rede muito

complexas facilitando a análise mais precisa dos atrasos no projeto.

Vanhoucke (2006) estabelece que alguns projetos envolvem a repetição de atividades

ao longo de suas etapas. Os recursos necessários para realizar essas atividades são

deslocados de um estágio para o outro. Desta forma, um dos principais objetivos da

programação desses projetos é manter a continuidade do trabalho de forma a

minimizar o tempo ocioso dos recursos.

Em projetos com esta característica, vários autores estudam a utilização de

ferramentas de programação linear.

Huang e Sun (2006) relatam que métodos de programação repetitiva são mais

eficazes do que os tradicionais métodos de caminho crítico no planejamento e

programação de projetos de construção repetitivos. No entanto, quase todos os

métodos de programações repetitivas desenvolvidas recentemente são baseados na

premissa de que um projeto repetitivo é composto de muitas unidades de produção

idênticas, o que traria certa limitação aos modelos. Os autores estabelecem um

modelo que minimiza tais problemas.

Kallantzis et al. (2007) também entendem que métodos de programação linear

oferecem uma forma alternativa de agendamento de projetos repetitivos, em relação

aos métodos de rede comumente usados. A identificação do caminho crítico é um

atributo importante para ambos os métodos.
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Segundo Mattila e Park (2003), várias técnicas de programação linear têm sido

propostas ao longo dos anos, sendo que as limitações destas técnicas tem sido

sempre as mesmas, ou seja, a incapacidade para se determinar as atividades críticas.

Recentemente, dois métodos diferentes com esta diretriz têm se destacado, o modelo

de programação linear e o método de agendamento repetitivo.

Lucko (2008) concorda que estes dois métodos são os mais desenvolvidos além do

CPM (o modelo de programação linear e o método de agendamento repetitivo).

Segundo o autor, no método de agendamento, a produtividade deve ser baseada em

funções de singularidades que forneçam um modelo flexível e poderoso

matematicamente para atividades de construção.

Fan e Tserng (2006) relatam que a aplicação de técnicas de rede para a programação

de projetos repetitivos tem sido criticada pois não oferece recursos adequados para

ajudar a manter a continuidade do trabalho. Além disso, as técnicas de rede atuais

requerem um grande número de atividades para representar um projeto repetitivo e

que haja uma premissa de que existe apenas uma sequência lógica mais adequada.

Isso faz com que se consuma muito esforço para desenvolver e controlar o projeto.

Segundo os autores, a lógica escolhida pelo planejador pode estar longe de ser o

menor prazo possível (resultado da rede tradicional).

Kim e La Garza (2003) apontam também que um cronograma baseado no CPM

tradicional não é realista, porque esta ferramenta não estabelece limitações de

recursos para cada atividade. Conceitualmente, pode-se trabalhar com recursos

ilimitados, alguns dos quais são altamente escassos na prática. No entanto, continua

sendo uma ferramenta muito importante porque nenhuma outra traz de forma tão clara

as folgas corretas e o caminho crítico.

Segundo Yi et al. (2002) o CPM constitui uma lógica que é estabelecida através da

intuição e da experiência humana. Devido a isso, uma variedade de redes alternativas

CPM pode ser criada na programação do mesmo projeto. O uso da rede mais

desejável pode levar a uma considerável redução na duração dos projetos. Isto pode

ser obtido através da identificação precisa das atividades mais importantes e ligando-

as da forma mais adequada possível.
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Mas um bom planejamento não é feito apenas com o CPM ou programações lineares.

Ele engloba um conjunto de diversas ferramentas ou práticas, que precisam ser

organizadas de maneira a se obter o melhor resultado para o projeto.

Para o acompanhamento dos prazos, o PMI (2013) estabelece as seguintes

ferramentas:

 Relatório de progresso: situação atual do cronograma, datas de início e de

término reais e percentual completo das atividades do cronograma;

 Sistema de controle de mudanças no cronograma: procedimentos para efetuar

mudanças no cronograma do projeto e níveis de aprovação necessários;

 Medição de desempenho: técnicas de medição que produzam a variação de

prazos e índices de desempenho, para avaliar o impacto das variações no

cronograma;

 Software de gerenciamento de projetos: possibilita acompanhar as datas

planejadas em relação às datas reais e prever os efeitos das mudanças no

cronograma do projeto, sejam elas reais ou potenciais;

 Análise da variação: análise da variação de prazos do cronograma durante o

processo, comparação entre datas do cronograma alvo e as datas de início e

término, e variação da folga total;

 Gráficos de barras de comparação do cronograma: exibição de duas barras

para cada atividade do cronograma (atual real e a da linha de base do

cronograma do projeto aprovado).

Como citado, o uso adequado das diversas ferramentas dentro do contexto de projeto

ou de uma filosofia de abordagem pode significar um melhor resultado. Por esta razão,

pretende-se também abordar alguns sistemas ou modelos de planejamento, como

apresentado no item a seguir.

3.8. Sistemas, modelos e métodos de planejamento

De acordo com Assumpção (1996), a essência do processo de planejamento consiste

na construção de modelos que representem as relações entre as atividades que se

desenvolvem no ambiente da empresa e de seus empreendimentos, aliado a
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sistemas, que permitem operar com estes modelos e gerar informações. Estas

informações são produzidas, ora na forma de expectativas de comportamento do

modelo (diretrizes para ação), ora avaliando o comportamento das ações já

empreendidas (monitoramento dos resultados).

O autor destaca que isto ocorre em todos os níveis de hierarquia do projeto.

A figura 37 apresentada por Souto (2006) ilustra um sistema genérico de

planejamento, conforme esta essência citada por Assumpção (1996).

Figura 37 - Sistema de Planejamento

Fonte: Souto, 2006

Assim, analisando-se o processo de planejamento na dimensão horizontal, um

sistema ou um modelo de planejamento estabelece as etapas pelas quais este

planejamento (com seus subsistemas de programação e controle) é realizado.

Há muito tempo, Laufer e Tucker (1987) estabeleceram uma configuração para o ciclo

de planejamento, que é até hoje referenciada por muitos autores que estudam

modelos de planejamento. Este sistema seria estruturado das seguintes etapas:

 Preparação do processo de Planejamento;

 Coleta de informações;

 Preparação de Planos;

 Difusão da informação; e

 Avaliação do processo de planejamento.
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Conforme pode ser observado na figura 38, após a definição do método que será

implementado no projeto ou empreendimento, este ciclo inicia-se com a coleta de

informações sobre o sistema que está sendo controlado. As informações (incluindo

metas de execução) são processadas na etapa de preparação de planos e

comunicadas às áreas que necessitam destas programações. A partir destas

informações, são geradas ações que possibilitam o cumprimento das metas definidas

nesta programação. São então coletadas novamente informações sobre o sistema

controlado, com objetivo de se identificar os desvios das metas e suas causas. Mais

uma vez as informações são processadas, os planos revisados e novamente

comunicados às áreas.

Com o objetivo de organizar diversas ferramentas e processos que auxiliam a melhor

gestão de prazos, alguns autores organizaram métodos estruturados para que o

processo de planejamento de obras seja implantado em cada empreendimento.

Tais modelos são baseadas em filosofias gerenciais ou experiências que os autores

apresentam sobre o tema.

Figura 38 - Etapas do ciclo de planejamento

Fonte: Laufer e Tucker (1987)

3.8.1. Sistemas de planejamento tradicional

Antes de se conceituar sistemas diferenciados de planejamento, destacam-se alguns

julgados como tradicionais por inúmeros autores.
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No chamado planejamento tradicional, a base do processo é a interligação entre

atividades relativamente estanques. Nestes modelos, o planejamento é desenvolvido

de uma forma onde as programações serão executadas exatamente da forma como

foram previstas. As variações são tratadas pela gerência da obra como

inconsistências na execução da programação, em geral utilizando-se de mais

recursos para garantir que sejam recuperadas.

Assumpção (1996), por exemplo organizou academicamente processos e ferramentas

de planejamento tradicionais até aquele momento utilizados em construtoras do

mercado imobiliário. Este modelo, segundo o autor, seria inovador por apresentar

como resultado, procedimentos de planejamento aliado a estrutura diferenciada para

uso de técnicas de programação e de sistemas de aplicativos abertos.

Figura 39 - Modelo básico de Planejamento

Fonte: Assumpção (1996)

O modelo seria formado por dois sistemas complementares (conforme pode ser

observado na figura 39):

 Sistema para entrada e preparação de dados: este sistema seria composto

primeiramente de: (i) um cenário para gerar durações das atividades
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(estimando-se ciclos de serviços por pavimento tipo, mais ciclos de serviço por

trecho de periferia); (ii) de parâmetros internos para a definição de custos

(baseados em índices paramétricos por área de construção; e de (iii) um

cenário para alterações na estratégia de execução (possibilidades diferentes

de alocação de equipes e desembolsos);

 Sistema de modelagem lógica e geração de relatórios: composto de uma rede

básica estruturada com as atividades para a execução da obra e as saídas

deste sistema, que seriam as ferramentas de gestão de prazos (cronogramas,

histogramas, curvas de agregação de recursos, informações dos

monitoramentos, dentre outras).

Para Assumpção (1996), as principais dificuldades encontradas na implantação deste

modelo seriam a falta de padronização e de critérios para a obtenção dos indicadores,

sendo mais impactante o controle dos indicadores de custos. Uma vez que a presente

pesquisa foca a gestão dos prazos, este modelo é totalmente aderente como

referência para a estruturação de uma metodologia complementar, objetivo do

trabalho.

Na mesma época, Limmer (1996) estabelecia uma metodologia para planejamento de

empreendimentos de construção baseada em nos seguintes passos:

 Identificar as atividades a serem executadas através da análise dos elementos

e informação disponíveis, como projetos e especificações;

 Ordenar as atividades identificadas em uma sequência lógica em função de

metodologia e processo de execução definidos para o projeto;

 Estabelecer macros e objetivo;

 Determinar a duração de cada atividade;

 Determinar o prazo de execução do projeto;

 Alocar e nivelar recursos de mão-de-obra, materiais e equipamentos e

reavaliar o prazo de execução do projeto;

 Determinar a estimativa básica de custo do projeto;

 Determinar o sistema de controle do projeto.
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3.8.2. Location-Based Management System

O LBMS é uma técnica de planejamento e controle da produção que utiliza em sua

essência o método de LOB, mas como foco mais amplo e direcionado ao processo de

controle.

O sistema procura incluir aspectos importantes como o fluxo de trabalho contínuo e

as restrições de locais, e detalhando premissas de planejamento como taxas de

produção, quantidades e consumo de recursos em locais específicos para estimar as

durações das atividades.

Segundo Kenley e Seppänen (2009), cada tarefa é definida e pertence a um nível

hierárquico relacionado à subdivisão do local de trabalho (location breakdown

structure), tais como apartamento, pavimento, casa, trecho, dentre outros. E para cada

tarefa devem ser estabelecidas as seguintes informações:

 Dados de produção padronizada: taxas de consumo padrão para equipes de

ideais e recursos (fornecem um padrão para o processo de planejamento de

recursos);

 Requisitos de recursos previstos e reais: demandas de recursos planejado e

consumo de recurso real para a tarefa);

 Equipes de trabalho: composição e o número de equipes de trabalho para o

desempenho planejado e real do trabalho (equipes de trabalho agregam os

recursos para uma determinada tarefa e estes podem estar inclusive restritos

à determinada equipe);

 Restrições lógicas: relação lógica e sequencial no projeto (pode ser uma rede

CPM, por exemplo);

 Pré-requisitos para a produção: quaisquer pré-requisitos para que se inicie a

tarefa (materiais, equipamentos, atividades predecessoras) e que serão então

parte do método de controle da tarefa;

 Desempenho e previsões: desempenho real da atividade é registrado e pode

ser usado para estimar o desempenho futuro da mesma atividade.

Conforme descreve Olivieri et al. (2016), o LBMS é um sistema que adiciona linhas de

fluxo aos cronogramas de Gantt, melhorando a visualização dos cronogramas. A
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figura 40 mostra um exemplo de cronograma LBMS para as atividades de vedações,

comparando as datas previstas, realizadas e projetadas para cada atividade e local, e

apontando alarmes para os principais desvios detectados.

Figura 40 - Modelo de Cronograma LBMS

Fonte: Olivieri et al. (2016)

Verifica-se que nesta representação, as restrições lógicas não são explícitas no

gráfico, nem informações relativas aos recursos e equipes. Mas todas estas relações

são utilizadas na programação e o no gerenciamento das atividades. Elas impactam

diretamente nas projeções dos serviços posteriores, bem como na identificação dos

pontos de atenção (alarmes).

As restrições são estabelecidas através de conexões entre as principais atividades,

sejam estas relacionadas a questões físicas dos locais, disponibilidade de recursos

ou ao próprio sequenciamento natural, o que define os caminhos críticos.

A figura 41, apresentada por Kenley e Seppänen (2009), ilustra o impacto da

diminuição do ritmo de produção de uma atividade instável (atividade 3) e como isto

impactou na reprogramação da atividade sucessora (atividade 4).
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Figura 41 - Linhas de fluxo balanceadas, impactadas por instabilidades de atividade

Fonte: Adaptada de Kenley e Seppänen (2009)

Como descrito anteriormente, existem restrições não identificadas em um gráfico de

LBMS, e quando estas conexões representam o caminho crítico do projeto, acabam

direcionando novas condições de reprogramação, como destacado de forma

complementar na própria figura.

A principal contribuição do LBMS é a utilização do conceito de LB, que é a principal

ferramenta para programação baseada em local (location-based scheduling), comum

para atividades com ciclos repetitivos, combinando os algoritmos de redes (em

especial o CPM), além dos controles de quantidades por unidade em cada local

estabelecido na programação.

3.8.3. Lean Construction

Alguns autores com filosofias baseadas no Sistema Toyota de produção, por exemplo,

defendem a chamada Lean Construction. Esta filosofia de abordagem do processo

produtivo envolve o chamado pensamento “enxuto”, ou seja, produtivo, sem

desperdícios ou Lean Thinking. Adaptado para o mercado da construção civil, é

chamado então de Lean Construction.
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O pensamento enxuto é baseado nas ideias utilizadas por Ohno (1997), onde as

estratégias de produção eram definidas em função das demandas a jusante na cadeia

produtiva, dentro de um plano de trabalho que garantia o ritmo planejado ao longo de

todo o processo produtivo, evitando desperdícios.

De acordo com o autor, os desperdícios que precisam ser combatidos no processo

produtivo são:

 Desperdício de superprodução;

 Desperdício de tempo disponível (espera);

 Desperdício em transporte;

 Desperdício do processamento em si;

 Desperdício de estoque disponível (estoque);

 Desperdício de movimentos;

 Desperdício de produzir produtos defeituosos (retrabalho).

Ohno (1997) descreve que a eliminação destes desperdícios aumenta a eficiência de

operação por uma ampla margem, o que foi vital para o sucesso do Sistema Toyota

de Produção.

Conte (2002) por sua vez, lembra que o foco do Lean Construction é a busca de um

fluxo contínuo de produção com a adoção de políticas de monitoramento de cada

etapa desses processos visando a redução de estoques de insumos.

Segundo Formoso (2002), a diferença básica entre a filosofia gerencial tradicional e a

filosofia envolvida no Lean Construction é principalmente conceitual.

O modelo conceitual dominante na construção civil define a produção como um

conjunto de atividades de conversão, que transformam os insumos (materiais,

informação) em produtos intermediários (por exemplo, alvenaria, estrutura,

revestimentos) ou final (edificação).

Utilizando-se a filosofia do “pensamento enxuto”, por sua vez, buscam-se os

chamados ciclos controlados, baseados na estabilidade e previsibilidade. Existe a

premissa de que independente do grau de detalhamento e estudos envolvidos no
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planejamento, variações irão ocorrer. Desta forma, é importante criar sistemas para

identificar e possibilitar ações corretivas rapidamente. Cada variação precisa ter sua

causa identificada para possibilitar a ação.

O Lean Construction é baseado, segundo Formoso (2002), resumidamente, nos

seguintes princípios:

 Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor;

 Aumentar o valor do produto ou do serviço a partir das considerações dos

clientes externos e internos;

 Reduzir a variabilidade do processo;

 Reduzir o tempo de ciclo;

 Minimizar o número de passos e partes;

 Aumentar a flexibilidade de saída;

 Aumentar a transparência do processo;

 Focar o controle no processo global;

 Introduzir melhorias contínuas no processo;

 Equilibrar melhorias de fluxo e conversão;

 Utilização de benchmarking para a melhoria dos processos.

O primeiro autor a trazer a filosofia do pensamento enxuto para o setor foi Koskela

(1992), que descreve a aplicação destes conceitos em processos de produção na

construção civil. O autor descreve que esta nova filosofia origina-se de experiências

do sistema de produção Just In Time (JIT) e controle de qualidade no Japão na década

de 1950. Independente dos termos que foram sendo utilizados nos diversos setores e

épocas (produção enxuta, novo sistema de produção, JIT, TQC, dentre outros), esta

filosofia apresentou um impacto profundo em indústrias como na fabricação de

automóveis e produtos eletrônicos.

Koskela (1992) traz três conceitos importantes para o entendimento do Lean

Construction: (i) atividades de “conversão”; (ii) atividades de “fluxo”; e o conceito de

“agregar valor” às atividades. Se o modelo da conversão está vinculado à

transformação de matérias primas em produtos (saídas), o modelo de fluxo agrega a



96

este conceito as atividades de espera, inspeção e movimentação entre as diferentes

conversões.  Enquanto todas as atividades consomem tempo e geram custos, apenas

as atividades de conversão agregam valor ao insumo que está sendo transformado

em um produto.

Assim, a melhoria das atividades de fluxo deve focar em reduzir ou eliminar atividades

que não agregam valor, e as atividades de conversão devem ser feitas da forma mais

eficiente possível.

Esta filosofia acaba então trazendo ideias, que de certa forma podem parecer

divergentes dos métodos gerenciais convencionais, como o método sequencial de

realização do projeto ou o método de rede CPM. Segundo os autores que defendem

esta filosofia, modelos que utilizam o CPM deterioram os fluxos por violar os princípios

do desenho de processos de fluxo e melhoria. Como consequência, não há

desperdício considerável na indústria da construção.

Segundo Formoso (2002), no controle do projeto, o foco acaba sendo o combate diário

dos problemas (apagar incêndio), consumindo recursos e há pouco espaço para o

adequado planejamento e controle global do processo.

O trabalho de Koskela (1992) ressaltava a importância dos fluxos nos processos

produtivos, além dos aspectos ligados à conversão de insumos em produtos

acabados, como importante etapa para a redução do desperdício de valor em

canteiros de obra.

Ballard (2000) é um dos autores que se destacam na interpretação dos conceitos do

Lean Construction e como eles se aplicavam nos processos de planejamento de

obras. Segundo o autor, esta filosofia foi baseada em conceitos da indústria seriada e

para que tenha êxito em projetos de construção, precisa ser adaptada à realidade

deste mercado.

No processo industrial tradicional, por exemplo, a fábrica é estruturada com arranjos

físicos fixos, buscando-se alguma forma de controle central, com a existência de um

único tomador de decisão e vários executores. Na indústria da construção, os

empreendimentos são considerados como sistemas de produção temporários e com

ambiente de produção dinâmico, no qual a distância física existente entre um possível
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centro de controle e o local onde se executam os serviços, usualmente inviabiliza um

controle central da produção.

Além disso, o autor destaca a dificuldade de implantação de ciclos de avaliação

intermediários, uma vez que o produto de um projeto de construção é único, com

considerável variabilidade em sua produção.

A premissa de que não existem ciclos rotineiros em projetos resulta em sistemas de

planejamento que se restringem a estabelecer um plano de produção e gerar

informações que possibilitem a detecção e correção de problemas. Ele auxilia a

identificação de qual setor ou etapa do processo produtivo necessita ser tratado para

que o plano volte a ser executado adequadamente. Assim, no processo de controle

de empreendimentos, a comparação com o planejado é o único passo do sistema de

controle.

Já no processo de controle industrial, segundo Ballard (2000), a comparação do

executado com o planejado é somente o passo inicial do processo. Depois de

coletados, os dados obtidos a partir desta comparação são retroalimentados,

possibilitando a correção imediata de eventuais desvios. Geralmente os processos de

planejamento nestes ambientes empregam sistemas de produção puxados, na qual o

propósito do controle é causar os eventos conforme o planejado.

Todos estes conceitos já eram discutidos anteriormente pelo autor e outros

pesquisadores ligados ao estudo do Lean Construction.

Figura 42 - Implementação da estratégia de estabilização de fluxo de produção

Fonte: Howell e Ballard (1994a)

Alguns trabalhos publicados por Howell e Ballard (1994a, 1994b e 1994c),

apresentavam a necessidade de estabilização dos serviços no determinado ambiente
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de trabalho e em seguida ações de diminuição da variabilidade do fluxo e melhoria do

desempenho a jusante do processo produtivo, conforme ilustra a figura 42, o que mais

tarde ajudaria na estruturação e definição do sistema Last Planner.

Os autores demonstraram que a utilização de procedimentos formais e flexíveis de

planejamento da produção devem ser o passo inicial para a estabilização do ambiente

produtivo, destacando-se três conceitos como ferramentas de uso imediato em

qualquer canteiro de obras: (a) programações de curto prazo (diárias, semanais);(b)

sistemas que possibilitem análises de restrições para se cumprir estas programações;

e (c) o uso de índices de desempenho destas programações, com destaque para o

indicador de Percent Plan Complete (PPC), que nada mais é do que número de

atividades planejadas que foram concluídas dividido pelo número total de atividades

planejadas.

Alguns autores apresentam alguns modelos de ferramentas com estas características.

Formoso el al. (2001), por exemplo, ilustram uma planilha para análise de restrições

de tarefas (figura 43) e outra, bem simples, que ilustra o detalhamento da produção

de custo prazo (figura 44).

Figura 43 - Exemplo de planilha de análise de restrições

Fonte: Formoso et al. (2001)
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Figura 44 - Exemplo de planilha de planejamento semanal

Fonte: Formoso et al. (2001)

Soares (2003), por sua vez, apresenta um modelo de planilha de planejamento

semanal, já com o cálculo do PPC integrado (figura 45), o que é uma prática comum

em formulários para este tipo de programação.

Figura 45 - Exemplo de planilha de planejamento semanal com cálculo de PPC

Fonte: Soares (2003)

O cálculo do PPC é muito utilizado em empreendimentos que são gerenciados com

base na filosofia do Lean Construction. Usualmente, este índice é calculado
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semanalmente para se verificar onde encontram-se os problemas da obra. Além disso,

proporciona uma avaliação da qualidade dos planejamentos de curto prazo que são

desenvolvidos no respectivo empreendimento.

A figura 46 ilustra uma avaliação do PPC ao longo de um período de execução de

uma obra hipotética.

Figura 46 - Exemplo de uma análise de PPC de produção de uma obra

Fonte: O Autor

A coleta de dados ao longo da evolução do empreendimento proporciona o cálculo de

outros índices, como o PPC médio da obra, muito usado pelos gestores de produção

para comparação de desempenho de empreendimentos similares, ou como indicativo

de melhoria de desempenho da obra após a implantação de algum novo processo ou

ação gerencial importante. O PPC médio de uma obra hipotética também é

representado na figura 46.

Conte (2002) destaca ainda que estes princípios de estabilização de fluxo, que

baseados no Lean Construction, podem ser aplicados a qualquer tipo de produção na

Construção Civil, independentemente da tecnologia de execução empregada.

PPC
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O autor descreve experiências particulares, que demonstram reduções médias de

prazo entre 20% e 30% do prazo inicialmente previsto, e reduções do custo de

produção entre 5% e 12% do valor total em obras totalmente diversas, tais como a

construção de lojas do McDonald’s ou templos de igreja, condomínios residenciais

horizontais, prédios comerciais e residenciais e shopping centers.

3.8.4. O sistema Last Planner

Conforme já apresentado no Capitulo 3.3, dentro da estrutura de um planejamento, a

programação estabelece metas e um sequenciamento de atividades para atingi-las.

O controle, por sua vez, orienta com que as atividades sejam realizadas da forma

como foram pensadas, pois desencadeia a necessidade de uma reprogramação

quando se verifica que a sequência prevista não é mais viável, gerando um processo

natural de aprendizagem.

Mas segundo Ballard (2000), devido a indústria da construção civil ter um ambiente

dinâmico e um sistema de produção incerto e variável, um planejamento confiável e

detalhado fica difícil de ser elaborado com muita antecedência e assim, é importante

se verificar como melhorar os controles relacionados às programações de curto prazo,

para que esta consigam atender ao que foi estabelecido no Plano Mestre.

Segundo o autor, após o planejamento do trabalho físico para o curto prazo (por

exemplo, na semana seguinte) deve haver a comunicação das exigências do último

planejador (last planner) para com a equipe de produção. Fazendo com que os

produtos do planejamento ao nível da unidade de produção seja um compromisso de

toda a organização.

O último planejador determina o que será executado. Assim, considera-se que as

atividades produzidas como o resultado do planejamento devem procurar adaptar o

que “será executado” com o que “deveria ser executado”, verificando as restrições do

que “pode ser executado”, conforme apresentado na figura 47.

Desta forma, buscando desenvolver um novo sistema de controle que se adaptasse

melhor as características da construção civil e ao conceito do último planejador, Glenn

Ballard e Gregory Howell desenvolveram o chamado Last Planner System (LPS).
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Figura 47 - Estrutura do processo Last Planner

Fonte: Ballard (2000)

De acordo com Ballard (1997), o LPS engloba em seu escopo de execução não só

ferramentas e técnicas de controle, mas também formas de planejamento que

objetivam melhores condições de controle sobre o empreendimento. Este sistema

integra novas funções aos níveis hierárquicos da equipe de Planejamento e Controle

da Produção (PCP) objetivando a proteção da produção a partir do aumento da

confiabilidade dos planos gerados.

Esta confiabilidade foi ilustrada com a apresentação do conceito de produção blindada

(shielding production) ou produção protegida, descrita no artigo de Ballard e Howell

(1997).

Segundo os autores, o processo de blindagem começa com identificação dos serviços

a serem executados no médio prazo e a elaboração do respectivo cronograma

(Lookahead Schedule). Esta programação conduz ao processo de eliminação das

restrições, onde se definem a atividades que precisam ser executadas para garantir

que tudo esteja pronto para o início de cada serviço, bem como a alocação dos

recursos necessários para garantir a melhor produtividade.

Um modelo de Lookahead Schedule é apresentado na figura 48.
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Figura 48 - Modelo 5 Week Lookahead Schedule conforme LPS

Fonte: Adaptado de Ballard (1997); Ballard (2000)

OBS: O planejamento de 5 semanas exclui a semana que está detalhada no planejamento semanal WWP.

A saída deste processo permite a organização das tarefas em períodos específicos,

normalmente gerando um plano semanal de compromissos (Weekly Work Plan -

WWP). Os planos semanais são inspecionados em relação a sua para a solidez,

dimensionamento e sequência antes de ser aprovados para produção.

Um modelo de Lookahead Schedule é apresentado na figura 49.

Figura 49 - Modelo de Weekly Work Plan conforme LPS

Fonte: Adaptado de Ballard (1997)
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Após a execução do plano e consumo dos recursos, verifica-se a quantidade de

tarefas concluídas, calcula-se o PPC da semana e identificam-se os motivos pelos

quais as demais tarefas não foram concluídas.

O conceito de produção protegida é ilustrado na figura 50.

Neste sistema, a principal função do planejador é ajustar a necessidade de

cumprimento de cronogramas à capacidade de execução das equipes, baseado na

situação atual do processo de produção.

Figura 50 - Representação do Shielding Production

Fonte: Ballard e Howell (1997)

Conforme define Ballard (2000), o LPS é dividido em dois componentes principais: o

controle da unidade de produção e o controle do fluxo de trabalho. O objetivo do

primeiro é gerar, progressivamente, melhores planos, através da aprendizagem

contínua e de ações corretivas. Normalmente, as funções deste componente são

cumpridas pelo planejamento de curto prazo. O objetivo do segundo componente é

gerar pró-ativamente o fluxo trabalho através das unidades de produção, na melhor

sequência e custo possível, o que usualmente ocorre no planejamento de médio

prazo.
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3.8.5. Evolução do Last Planner

Anos depois de estabelecerem o conceito do LPS, Ballard e Howell (2003) iniciaram

uma avaliação mais detalhada dos resultados que este sistema alcançava em

diversos países onde fora implantado.

Apesar de resultados notáveis, os autores identificaram que em muitos casos, o LPS

foi interpretado como uma ferramenta de gerenciamento de projetos tradicional, e que

desta forma talvez não obtivessem seus melhores resultados.

Um dos pontos relatados, por exemplo, refere-se à subdivisão do escopo do projeto,

que utilizando-se as premissas do gerenciamento de projetos tradicional, como

aquelas defendidas pelo PMI (2013), por exemplo, é realizado em pacotes de trabalho

cada vez menores, até se chegar no nível da atividade. Esta subdivisão incentiva

naturalmente a contratação, programação e controle dos serviços de forma

segregada, limitando a visão de possíveis benefícios caso a analise fosse realizada

através do melhor processo de produção.

Como estes conceitos são defendidos e adotados por grande parte dos gestores de

projeto, os autores sugerem adaptações que consigam unir parte destas diretrizes e

ganhos com a adoção do LPS.

Uma das diretrizes propostas estabelece que os cronogramas sejam expressos

focando-se em processos ou fases e não pelo escopo de trabalho, sendo que o LPS

seria uma ferramenta para orientar a produção em direção às metas de cronograma.

Esta visão é compartilhada por vários autores, como Hamzeh et al. (2012). Os autores,

que neste trabalho discutem a dificuldade de algumas empresas na implantação do

LPS e propõem procedimentos para a geração de planos de produção mais

confiáveis, ilustram o LPS como um sistema onde a EAP ou WBS de um projeto são

quebradas como se fossem rochas, tornando-se fragmentos cada vez maiores até que

se chegue na tarefa ou operação (figura 51).

Segundo os autores, o LPS é dividido em quatro processos de planejamento com

diferentes extensões cronológicas: o Plano Mestre, o Planejamento de Fases, a

Programação Lookahead e a Programação Semanal.
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Figura 51 - Representação dos processos do LPS

Fonte: Hamzeh et al. (2012)

Cada processo é detalhado nos tópicos a seguir:

 O Plano Mestre é um processo de planejamento macro que estabelece as

fases mais abrangentes do projeto, que devem ser realizadas ao longo de toda

a duração da obra. Como resultado obtêm-se neste processo as datas-marco

mais importantes do projeto, que são utilizados em propostas comerciais ou

documentos de contratação;

 O Planejamento de Fases gera cronogramas de cada fase identificada no

Plano Mestre, tais como fundações, estrutura, vedação, acabamentos. Este

planejamento precisa ser colaborativo e desta forma, recomenda-se a

participação de especialistas ou das equipes que irão realizar as operações;

 A Programação Lookahead já é o primeiro passo no controle da produção e

abrange, normalmente, um período de tempo seis semanas. Nesta fase, as

atividades já são divididas nos níveis de operação, com suas restrições

identificadas e atribuições de responsabilidades;



107

 A Programação Semanal representa o plano mais detalhado no sistema e

mostra a interdependência entre os diversos serviços e atividades. Deve ser

estabelecido neste nível o comprometimento da realização de cada tarefa, e

para proteger-se das incertezas, as atribuições são descritas de forma

detalhada. No final de cada período do plano (semana), a confiabilidade do

planejamento é checada, verifica-se o cumprimento das tarefas e as razões

das falhas, buscando-se melhoria contínua.

Outro destaque no artigo de Ballard e Howell (2003) refere-se aos conceitos de

planejamento puxado e estabilização do fluxo de produção.

No planejamento tradicional, busca-se sempre a data de término dos pacotes de

trabalho. No sistema de fluxo estabilizado, estabelecendo-se as datas de início dos

serviços e monitorando-se adequadamente o fluxo, as datas de término são

consequências (não mais os objetivos principais das programações de produção).

Conte (2002) acrescenta ao conceito de estabilização dos fluxos o aspecto que tão

importante quanto se planejar adequadamente a obra é ter-se flexibilidade para

readequar este planejamento tendo em vista eventuais desvios observados durante a

sequência diária de operações no canteiro de obras.

Nesta linha, Ballard e Howell (2003) complementam as novas diretrizes para o LPS,

as quais englobam ações que garantam o envolvimento dos trabalhadores nas

correções dos desvios na própria frente de trabalho, reuniões diárias para alinhar

atribuições, reconhecimento de compromissos, a inclusão do componente

“aprendizagem” e o uso do PPC de forma mais adequada.

Dentro deste último ponto, por exemplo, segundo a teoria original do LPS, os

resultados práticos da utilização do LPS podem ser observados pela elevação do PPC

para patamares próximos de 100%, o que representaria uma maior confiabilidade nos

processos de planejamento de curto prazo.

Conte (2002) acredita porém, que um PPC próximo de 100% não garante que a obra

esteja sendo executada dentro do prazo, custo e qualidade previstos. O autor

descreve que é comum observar empreendimentos que apresentam PPC elevados,

mas que acabam desviando-se de seus objetivos principais. Isto ocorre pelo fato de
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não existem informações que monitorem com precisão o quanto o empreendimento

desviou de seus objetivos iniciais a cada período de controle, impedindo assim as

equipes de produção de replanejarem suas atividades, buscando resgatar o que foi

inicialmente planejado.

Essa situação favorece posturas gerenciais que focam somente a manutenção do

prazo final de execução dos trabalhos, sacrificando muitas vezes o custo e a qualidade

final do empreendimento.

Conte (2002), em trabalhos de Lean Construction realizados em mais de 20

construtoras brasileiras, no que diz respeito ao planejamento de prazos (há princípios

para o controle de custos e insumos também em seu trabalho) procurou definir sua

atuação dentro dos seguintes princípios básicos:

1. Planejamento da Produção visando a manutenção do ritmo dos trabalhos

(picos de alta produtividade melhoram o desempenho de um serviço, mas

nem sempre do empreendimento como um todo);

2. Utilização da técnica das Linhas de Balanço (LOB) para otimizar o estudo

sobre o ritmo dos serviços a serem executados (identificação imediata de

gargalos e buffers);

3. Desenvolvimento de um Desenho de Processo para cada pacote de

serviços descrito nas LOB (com escopo, sequência diária, equipe,

materiais, equipamentos, instantes de disponibilização, padrões de

qualidade, desempenho esperado e cuidados de segurança do trabalho);

4. Utilização de um novo indicador de desempenho, baseado na LOB e nos

Desenhos de Processo, representado pela projeção da data de término da

obra, calculada a cada semana;

5. Utilização da técnica do LPS para o acompanhamento semanal dos

trabalhos, focando-se a análise de restrições (essencialmente restrições de

compra e contratação, e restrições de alocação e disponibilização de

materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra);

6. Análise semanal do PPC, permitindo identificar as causas de quebra no

ritmo observadas nos trabalhos e contribuindo para o aprendizado

sistemático na obra;
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7. Reavaliação semanal das estratégias de ataque, após a análise das Datas

de Término Projetadas e do nível de estabilização dos processos

produtivos (PPC global da obra e de cada subcontratado) alterando, se

necessário, a lógica de execução dos serviços a jusante da seguinte forma:

(a) inserindo ou removendo recursos no Pacote de Serviços, (b)

modificando as relações de precedência entre os serviços, viabilizando a

superposição de atividades e reduzindo o prazo global de execução; e (c)

reorganizando as atividades de diferentes Pacotes de Serviço para

viabilizar um número menor de ciclos de produção simultâneos.

3.8.6. Modelos integrados

Alguns autores mais recentes, estudando os principais modelos e sistemas, sobretudo

aqueles citados nos capítulos anteriores, buscaram estabelecer modelos integrados,

que se utilizavam das principais premissas e ferramentas de cada um dos modelos.

Desta forma, independente das premissas definidas por cada modelo conceitual,

muitas vezes mais filosófico do que prático, estes autores buscaram atender ao

conjunto de necessidades de melhoria dos processos que afetam o dia-a-dia das

obras, sobretudo à questão dos atrasos.

Um dos exemplos é o modelo de Bernardes (2001), que estabelece o foco na

hierarquização do planejamento, citada no item 3.4.2. Seu modelo básico é formado

por (conforme verificam-se na figura 52):

 Plano de Longo Prazo: através da elaboração de um cronograma físico-

financeiro;

 Plano de Médio Prazo Bimestral: formado por (i) uma programação bimestral

para contratação ou demissão de mão-de-obra, (ii) uma programação de

alocação de recursos, (iii) uma programação de compra de insumos de alto

valor, e (iv) uma programação bimestral de atividades;

 Plano de Curto Prazo Semanal: formado por diretrizes para a produção e

geração de informações que retroalimentes os planos em cada nível, sendo a

retroalimentação de curto prazo com (i) metas semanais alcançadas, (ii)

identificação e registros dos problemas, (iii) medição da produção; e a
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retroalimentação de médio e longo prazo com dados sobre os (i) serviços

executados, (ii) as causas pelas quais o serviço não cumpre o plano e (iii) o

plano das equipes.

Este modelo, segundo o próprio autor, seria fortemente vinculado aos conceitos e

princípios do Lean Construction. No entanto, pode-se verificar neste modelo básico,

ainda traços fortes dos sistemas tradicionais, citados no início do capítulo.

Figura 52 - Modelo básico de Bernardes

Fonte: Bernardes (2001)

Durante a implantação de seu modelo básico, Bernardes (2001) identificou

dificuldades e possibilidades de melhoria, as quais podem ser listadas a seguir:

 Maior transparência ao modelo através de maior detalhamento de suas etapas

constituintes (maior facilidade de replicação);

 Integração com outros processos da empresa (orçamento, projetos,

planejamento estratégico);
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 Necessidade de utilização de hierarquização de metas através da divisão do

trabalho (por exemplo, usando conceitos relacionados à estrutura analítica de

projeto - EAP);

 Inclusão de uma etapa de avaliação do processo de planejamento (PCP);

 Análise de fluxos físicos (melhor sequenciamento do fluxo de trabalho no nível

de médio prazo).

Assim, após as melhorias propostas pelo autor, verifica-se que o resultado é bastante

didático e trouxe aquilo que foi destacado no início deste tópico: conceitos integrados

de diversos sistemas (tendência dos modelos e métodos propostos pelos autores mais

recentes). O modelo completo é apresentado na figura 53.

Figura 53 - Modelo completo de Bernardes

Fonte: Adaptado de Bernardes (2001)
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Conforme pode ser observado, o modelo é composto por três etapas básicas: (i)

preparação; (ii) planejamento e controle da produção; e (iii) avaliação do processo.

Destacou-se nesta pesquisa o detalhamento da segunda etapa, ou seja, o

planejamento e controle da produção, que analogamente ao modelo básico anterior,

está dividido hierarquicamente nos níveis de planejamento de longo, médio e curto

prazo.

Olivieri et al. (2016) estabelecem um modelo integrado que propõe a inclusão de

ferramentas do sistema LBMS aos sistemas LPS e tradicional. A ideia central por trás

da criação deste modelo está em alcançar melhores resultados quando se pretende

incrementar novas ferramentas aos sistemas tradicionais (uma vez que estes já estão

aculturados nas rotinas da grande maioria das empresas de construção), do que

quando se buscam rupturas muito fortes dos modelos tradicionais existentes.

O modelo traz inúmeros conceitos, inclusive um exemplo de programação de curto

prazo com elementos dos três sistemas, como observado na figura 54.

Figura 54 - Exemplo de planejamento de curto prazo

Fonte: Olivieri et al. (2016)

Destaca-se no exemplo, características importantes de um planejamento de curto

prazo, tais como: (i) a descrição clara do trabalho a ser realizado; (ii) o local de

realização das atividades; (iii) a equipe que deve ser alocada para cada trabalho; (iv)

a data prevista para a tarefa; e (v) campos relativos ao controle do que foi efetivamente
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executado, possibilitando a geração de índices e descrição das causas do não

cumprimento, caso isto ocorra.

O modelo integrado proposto pelos autores não sugere práticas inovadoras ou

ferramentas diferentes das já apresentadas até então. Mas organiza o uso destas de

forma a se obter a maior sinergia entre os três sistemas, a fim de atender às

necessidades das equipes de produção das obras.

O modelo completo de Olivieri et al. (2016) é apresentado na figura 55.

Figura 55 - Integração do planejamento tradicional, LBMS e LPS

Fonte: Adaptado de Olivieri et. al (2016)
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3.9. Aspectos que interferem no prazo das obras

3.9.1. Atrasos de obra

Quando se planeja um projeto de construção, diversas premissas precisam ser

definidas, de maneira que se estabeleçam elementos objetivos para estimativas e

redes de precedência razoavelmente confiáveis. O domínio destas premissas e a

definição daquelas que sejam mais apropriadas para um determinado projeto

contribuem para que a diferença entre o planejamento e a execução da obra sejam

proporcionalmente menores.

Assim, para se estabelecer um controle efetivo dos prazos de um projeto, é importante

antecipar os processos e as condições que cercam a execução de uma obra. Isto

garante a implantação de ações que minimizem os impactos no prazo final, caso estas

condições verificadas sejam diferentes das premissas inicialmente propostas para o

planejamento do projeto.

No entanto, conforme estabelece Halpin (2006), frequentemente existem

circunstâncias que cercam o gerente do projeto, que não são razoavelmente

antecipadas, gerando os chamados “atrasos”. O autor afirma que a possibilidade de

sempre ocorrer estes atrasos torna muito difícil ou até impossível o conhecimento da

data precisa de término de um projeto.

Segundo Couto (2007), atraso de um projeto de construção é a execução tardia de

um trabalho, excedendo os prazos previstos na programação ou distribuição das

atividades ou o prazo contratual global do projeto.

Esta definição é contestada por alguns autores, uma vez que para parte dos

pesquisadores, o atraso de uma obra seria caracterizado apenas pelo impacto no

prazo final ou contratual. Segundo esta vertente, distorções nas programações

intermediárias fazem parte de um processo amplo e natural de planejamento e

controle das obras.

Dentro deste último conceito, esta pesquisa irá primeiramente analisar atrasos

relacionadas a empreendimentos que tiveram impactados seus prazos contratuais.

Entende-se como “prazo contratual” aquele estabelecido nos contratos de construção,
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ou seja, na relação comercial entre o Empreendedor (ou Cliente) e a Construtora

Principal (ou Empreiteiro), e não os prazos contratuais dos clientes finais dos imóveis,

que muitas vezes apresentam folgas para a entrega (exatamente para combater os

riscos de atrasos comuns verificados no mercado brasileiro) ou que representam

prazos desde a compra do imóvel e não desde o início efetivo da obra.

Assim, a pesquisa trata do termo “projeto”, como a execução da “obra” e não do

empreendimento como um todo. Neste último caso, outros fatores impactantes no

prazo do empreendimento deveriam ser listados e analisados, tais como aqueles que

se relacionariam ao desenvolvimento do produto, processos comerciais, velocidade

de vendas, aspectos jurídicos, repasse de financiamento, e outros processos não

contemplados na análise tanto da bibliografia, como nas obras estudadas.

Após a identificação das principais causas de atrasos contratuais e elaboração dos

protocolos de pesquisa, será analisado então nos estudos de caso o impacto das

então distorções nas programações e possivelmente como tais eventos geraram

então os atrasos contratuais.

3.9.2. Consequências dos atrasos

Conforme entrevista de Reis (2010) com empresários conceituados do mercado

imobiliário, foi evidente nesta época o número de clientes insatisfeitos e a perda quase

que total dos resultados das empresas. A autora identifica, através dos resultados das

entrevistas um efeito “dominó”, que pode ser resumido nos seguintes pontos:

 Aumento de custos (custos fixos do canteiro, juros do empréstimo à produção

e postergação do recebimento dos juros dos mutuários);

 Problemas de fluxo de caixa;

 Indisponibilidade das equipes (dificuldade de novas originações se agrava pela

indisponibilidade de MDO alocadas mais tempo que o necessário);

 Perda de credibilidade (risco de vendas futuras e confiança do consumidor);

 Perda de clientes e devolução de parcelas (pela insatisfação do atraso);

 Indenizações (mesmo com a entrega atrasada, ações de danos morais e

materiais).
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Esta insatisfação geral, como também descrito no capítulo 1 deste trabalho, provocou

até mesmo a comoção da classe política, que por pressões da população estabeleceu

projetos de lei que visavam penalizar incorporadores que não conseguissem entregas

suas obras no prazo. Como exemplo podem-se citar:

 Projeto de Lei 3019/2008: estabelece o pagamento por mês de atraso ao

equivalente ao aluguel de uma unidade semelhante à adquirida (situação atual:

aguardando apreciação pelo Senado Federal, uma vez que em dezembro de

2015 teve sua redação final aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça

e de Cidadania (CCJC) e em seguida remetida ao Senado Federal pela Mesa

Diretora da Câmara dos Deputados - Of. nº 711/15/PS-GSE;

 Projeto de Lei 7059/2010: limita a carência a 90 dias, sendo que após este

prazo, a construtora deve arcar com encargos mensais relativos ao imóvel em

construção ou pagamento mensal de 1% do valor de aquisição (situação atual:

arquivada em janeiro de 2011, mesmo após aprovação pela Comissão de

Desenvolvimento Urbano (CDU) em dezembro de 2010);

 Projeto de Lei 178/2011: estabelece multa de 1% do valor até então pago pelo

comprador após o prazo de 180 dias de atraso, mais 0,5% a cada mês de

atraso (situação atual: aguardando apreciação pelo Senado Federal, uma vez

que em março de 2015 teve sua redação final aprovada pela Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e em seguida remetida ao

Senado Federal pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados - Of. nº

57/15/PS-GSE).

Mesmo sem a aprovação destas leis, atualmente, é praxe a previsão de multa no

contrato em caso de atraso de mais de 180 dias. No Rio de Janeiro, uma lei estadual

(6.454/13) prevê multa de 2%, como estabelecia o projeto inicial da Lei 178/11.

3.9.3. Causas dos atrasos das obras

Segundo Mattos (2007), as razões para a frustração dos cronogramas são diversas,

algumas de natureza técnica, outras de natureza gerencial. Em todas elas, verifica-se

que frequentemente elaboram-se cronogramas inexequíveis ou não há por parte dos

gerentes, capacidade de interpretá-los e comunicar adequadamente as equipes,

gerando um planejamento desvirtuado e desacreditado logo no início do projeto.
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O autor levanta diversas causas, citando pesquisas do PMI, em especial: falta de

consideração de recursos, ausência de contingência de tempo, atualização do

cronograma sem geração de relatórios, estrutura de planejamento mal definida, falta

de utilização do cronograma para gerenciar o projeto, falta de interpretação das

modificações do cronograma após atualizações. Outras, menos relevantes, mas

também citadas nos estudos: utilização de calendários inadequados, vínculos

excessivos entre as tarefas, pouca cobrança de clientes e uso de programadores

competentes em TI mas que não conhecem adequadamente conceitos de

planejamento.

Como forma de se estruturar os estudos de caso, buscou-se identificar trabalhos que

identificassem os motivos dos atrasos de obra.

Abd El-Razek et al. (2008) analisaram as principais causas de atraso em projetos de

construção no Egito a partir do ponto de vista de empreiteiros, consultores e

proprietários. Os resultados globais indicam que as causas mais importantes são:

 Financiamento pelo contratante durante a construção;

 Atrasos no pagamento do contratado pelo proprietário;

 Alterações do projeto pelo proprietário ou seu representante durante a

construção;

 Pagamentos parciais durante a construção;

 Não utilização de uma gestão de contrato profissional.

Já na Nigéria, Aibinu e Odeyinka (2006) afirmam que os atrasos na construção são

perturbadores e geram elevação dos custos de construção. A pesquisa dos autores

destaca as causas dos atrasos, focando-se nas ações e omissões dos participantes

do projeto e fatores externos. Uma análise de Pareto revelou que 88% dos fatores

foram responsáveis por 90% dos atrasos em geral. Isto sugere que não há diferença

perceptível entre os fatores de atraso diferentes e nenhum realmente se destaca como

contribuindo para uma grande porcentagem do problema.

Esta pesquisa demonstra a vasta gama de problemas que são encontrados em obra

e a necessidade de se estudar o tema de forma focada em tipologias que possam ser

comparadas ou cujos resultados possam ser complementares entre si.
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Em Hong Kong, Lo et al. (2006) verificaram que os atrasos na construção são comuns,

inevitáveis e que resultam em reclamações contratuais e aumento de custos do

projeto.

Na Malásia, Abdul-Rahman et al. (2006) descrevem a importância da aplicação de

uma gestão adequada para lidar com atrasos na construção em países com economia

em crescimento. A pesquisa identificou ferramentas de gestão que são praticadas na

indústria de construção local e os principais fatores que levam aos atrasos do projeto.

Os autores também estabelecem recomendações sobre como superar ou mitigar os

efeitos dos problemas identificados.

Uma pesquisa desenvolvida por Assaf e Al-Hejji (2006) sobre o desempenho dos

projetos de construção na Arábia Saudita, identificou as causas de atraso e seus

impactos, de acordo com cada um dos participantes do projeto (proprietário, consultor

e contratante). A pesquisa revela que a causa mais comum de atraso identificado

pelas três partes está correlacionada às ordens de alteração durante a obra. A

pesquisa identificou que 45 dos 76 projetos analisados atrasaram sua entrega.

Yang e Wei (2010) identificam que os problemas de atraso ocorrem em todas as fases

de empreendimento de construção. Enquanto a maioria dos estudos anteriores se

concentram em descobrir causas ou superar atrasos na fase de construção, poucos

estudos têm analisado os problemas de atraso nas fases de planeamento e projeto

(design).

Os resultados analíticos destes autores revelam que nos empreendimentos

analisados, as chamadas "mudanças na exigência do cliente" foram as principais

causas dos atrasos nestas fases (planejamento e design). Os resultados estão

relacionados ao fato de que muitos dos empreendimentos analisados pelos autores

são obras públicas e que em muitos clientes governamentais, muitas mudanças

ocorrem durante o planejamento e as fases de design, conforme os impactos das

políticas setoriais e interessem dos entes mandatários.

No Brasil, trabalhos similares a estes foram realizados. De acordo com Pereira (2012),

em sua pesquisa sobre atrasos de obras de edifícios verticais, os principais fatores

levantados para os desvios de prazo foram:
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 Escassez de mão de obra;

 Mudanças solicitadas pelo cliente final;

 Mão de obra não qualificada;

 Atrasos nos trabalhos dos subempreiteiros; e

 Retrabalho em virtude de erros.

Segundo Santos et al. (2015), após seu diagnóstico sobre as causas que geram

atrasos de obras de edificações públicas, os autores identificaram as principais causas

sob dois aspectos diferentes: maior impacto (ou potencial de atrasar o contrato) e mais

frequentes.

As cinco causas com maior potencial para afetar o prazo dos empreendimentos, de

acordo com esta pesquisa foram: (i) “duração do contrato irrealista”; (ii) “falta de

compatibilização dos projetos”; (iii) “atraso em revisões e aprovações de documentos

de projeto pelo contratante”; (iv) “erros nos levantamentos de quantitativos/planilha”;

e (v) “erros nas investigações de solo”.

Descrevendo em seguida as causas mais frequentes levantadas pelos autores,

podem-se citar: (i) “erros nos levantamentos de quantitativos/planilha”; (ii) “falta de

compatibilização dos projetos”; (iii) “atraso na finalização de preços para itens extras”;

(iv) “atraso por parte do contratante nos pagamentos dos trabalhos executados pelo

empreiteiro”; e (v) “duração do contrato irrealista”.

Existem outros trabalhos de grande relevância, fora do ambiente da construção, mas

que são totalmente aplicáveis à discussão deste tema. Em um deles, Elder (2006)

estabelece cinco razões pelas quais os projetos não alcançam seus resultados

pretendidos, sobretudo os prazos planejados:

 Multitarefa Nociva: as equipes de um projeto enfrentam constantemente

prioridades que mudam, fazendo com que se interrompa uma tarefa e se

trabalhe em outra. Trabalhando-se em inúmeras atividades ao mesmo tempo,

com todos os clientes exercendo uma pressão similar para que sua tarefa seja

finalizada, naturalmente as prioridades de realização das atividades mudam

frequentemente. Qualquer quantidade de tempo não trabalhado numa tarefa

por simples indefinição de prioridades, significa que ela está atrasando mais



120

do que se houvesse maior dedicação ao seu término. Assim, a multitarefa

sempre faz com que uma tarefa demore mais do que deveria;

 Lei de Parkinson5: os membros da equipe de projeto embutem maior

segurança nas estimativas de tarefas e uma vez definido o prazo, mesmo que

confortável, o trabalho se expande para preencher o tempo disponível;

 Síndrome do Estudante ou procrastinação: é um mecanismo de defesa natural

do ser humano. Significa adiar o trabalho até o último momento possível, não

porque as pessoas são preguiçosas, mas pelo contrário, trabalha-se duro em

outras tarefas que julga-se mais importante;

 Dependência entre tarefas: um dos efeitos negativos causado pela

dependência entre tarefas é chamado de “probabilidade de eventos

dependentes”. Essa teoria afirma que o tempo total requerido para eventos

dependentes, em termos de probabilidade, é o produto da probabilidade de

todos os eventos dependentes. Além disso, os atrasos são passados adiante,

mas os adiantamentos não;

 Efeito das transições de tarefas: o término de uma atividade não significa que

a outra irá ser iniciada imediatamente. O efeito é similar à corrida de

revezamento, onde se deve ter certeza que a próxima pessoa na fila está

sempre pronta para iniciar a próxima tarefa logo quando o trabalho for

entregue. Muitos gerentes de projetos demoram a contatar o próximo recurso

na fila e notificá-lo sobre quando sua tarefa deverá iniciar.

Desta forma, Elder (2006) descreve que para se remover os obstáculos que implicam

nos atrasos de projeto, é necessário desenvolver um sistema que garanta que todas

as tarefas comecem, não quando elas estão agendadas para começar, mas quando

as entradas necessárias estiverem disponíveis. Isso é especialmente importante para

as tarefas no caminho crítico.

___________________

(5) Os conceitos de Lei de Parkinson e Síndrome de Estudante tiveram sua aplicação em
gerenciamento de projetos descrita por Goldratt (1998) quando da definição do conceito de CCPM,
conforme descrito no item 3.6.3.
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3.10.Aspectos que interferem na gestão dos prazos e possíveis melhorias

3.10.1. Problemas na gestão dos atrasos

Nepal et al. (2006) estudaram que acelerar um projeto pode ser gratificante mas as

consequências podem ser problemáticas quando a produtividade e a qualidade são

sacrificadas (para se manter à frente do cronograma). Assim, os benefícios reais para

o cronograma, muitas vezes não valem a pena. As compensações e os caminhos de

pressão de se antecipar, bem com suas consequências são muitas vezes esquecidos.

Quando as decisões sobre o cronograma são feitas, tornam-se premissas verdadeiras

e esquecem-se no momento que os problemas acontecem.

Ibbs e Nguyen (2007) descrevem que a indústria da construção utiliza diversas

técnicas de análise cronograma para apoiar reivindicações de atraso.

Paradoxalmente, as questões relacionadas com recursos são frequentemente

ignoradas, embora possam também afetar o tempo de conclusão do projeto. A

pesquisa apresentada pelos autores mostra que a análise de atraso sem a prática de

alocação de recursos afeta substancialmente os resultados da análise de

programação. Algum atraso pode causar a alocação de recursos irrealista no serviço

posterior, o que pode atrasar ainda mais o projeto. O efeito da alocação de recursos

pode aumentar ou reduzir a gravidade de algum evento atrasar.

Hanna et al. (2005) estudaram os impactos das horas extras com duração estendida

na produtividade do trabalho de construção. Os resultados mostram uma diminuição

na produtividade com o aumento do número de horas trabalhadas por semana e/ou

com o aumento da duração do projeto (horas extras definidas como as horas

trabalhadas além das 40 horas típicas programadas por semana).

3.10.2. Ações para se evitar atrasos e melhorar o controle de prazos

Kim e La Garza (2005) defendem a utilização do método do caminho crítico com vários

calendários para efetivamente representar as condições do projeto diversos, tais como

propriedades de trabalho, disponibilidades de recursos, condições meteorológicas,

dentre outras.
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Nassar e Hegab (2006) analisaram que vários fatores contribuem para a

complexidade dos cronogramas de projetos, incluindo o número de atividades, o nível

de detalhe, e a forma da rede do projeto. A pesquisa apresenta uma proposta de

avaliação da complexidade de cronogramas de projetos em termos de conectividade

das atividades. Diferente de avaliações semelhantes, a proposta não considera as

relações redundantes no cronograma do projeto, mas o grau de inter-relações entre

as atividades no cronograma como um todo.

Barraza (2011) escreve que os gerentes de projeto implementam o conceito de

contingência de tempo para considerar a incerteza nas estimativas de duração e evitar

atrasos na conclusão do projeto. Alguns gerentes também estabelecem prazos de

contingência para as atividades do projeto para criar uma programação mais fácil de

ser atendida e gerenciada. Geralmente, tanto a estimativa, quanto a distribuição do

tempo de contingência são realizados por meio de abordagens subjetivas. O autor

sugere que a estimativa de tempo de contingência do projeto e sua alocação no nível

de atividade deve ser obtido considerando-se a variabilidade de desempenho de cada

atividade ao invés de se basear no julgamento humano.

Arditi et al. (2002) tentam estabelecer melhorias na utilização e representação das

linhas de balanço incluindo o desenvolvimento de um algoritmo que lida com a

aceleração do projeto de forma eficiente e precisa. O modelo reconhece o tempo e as

dependências do espaço, lidando com limitações de recursos e datas-marco, e

incorporando atividades ocasionais não-lineares, a definição de um novo conceito de

criticidade, e ainda incluindo o efeito da curva de aprendizagem.

Winch e North (2006) relatam que nos projetos de construção, o problema de

programação do canteiro de obras e seu arranjo físico não tem recebido a devida

atenção de pesquisadores e profissionais.

De acordo com os autores, existem hoje métodos sofisticados de planejamento e

análise da sequência das tarefas, mas o local onde as tarefas devem ser executadas

não é bem correlacionado, principalmente porque esses espaços são dinâmicos no

decorrer do projeto. Sabe-se que o congestionamento no local reduz a produção e

gera riscos, mas atualmente, os profissionais de planejamento na construção civil têm

que confiar em sua experiência e intuição.
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La Garza et al. (2007) identificam que dentro das práticas de programação atual, a

folga total é considerada "livre" e não pertence exclusivamente a nenhuma parte

específica no processo de construção, mas sim, ao projeto como um todo. Ela pode

ser usada tanto por proprietários, como para contratados para mitigar o impacto

potencialmente negativo de atrasos.

Assim, de acordo com os autores, as atividades iniciais do cronograma utilizarão as

folgas primeiramente dentro destas perspectivas. Os envolvidos com as atividades

posteriores que sofrerão atraso terão maior probabilidade de serem responsabilizados

pelo atraso global do projeto de construção. Sendo assim, os autores sugerem que

seja introduzido o conceito de pré-alocação de float (folgas) e de um método de gestão

do caminho crítico analisando os consumos destes floats. Por fim, recomendam incluir

cláusulas de contrato para regular o seu uso e para explicar a maneira pela qual a

responsabilidade por qualquer atraso resultante pode ser atribuída.

A utilização de buffers como ferramenta de melhoria da programação e controle dos

prazos em projetos é discutida atualmente por diversos autores, entre eles Rogalska

e Hejducki (2007).

O uso adequado dos buffers foi já citado anteriormente por alguns destes autores, em

especial aqueles que estudam o conceito da Corrente Crítica (CCPM), como Quelhas

e Barcaui (2004), Akkari (2009) e Mendes et al. (2014).

Alguns autores conseguiram em seus trabalhos, consolidar várias práticas de melhoria

dos processos de planejamento. Souto (2006), por exemplo, realizou um estudo dos

processos de planejamento em três construtoras que realizam obras na região

metropolitana de São Paulo.

Como resultado a autora identifica práticas bem sucedidas nestes processos e sugere

também ações de melhoria para processos que julgados como inadequados nas

empresas pesquisadas por ela (quadro 11).

Destaca-se que várias ações propostas pela autora já são atualmente praticadas por

muitas empresas de construção. São apenas diretrizes sugeridas especificamente

para as empresas estudadas por ela. Apesar de não ser tão recente, a pesquisa
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mostra a diferença de realidade entre construtoras, mesmo em uma região bem

desenvolvida como a capital do Estado de São Paulo.

Quadro 11 - Boas práticas de planejamento

Práticas bem sucedidas já
implementadas nas empresas

Ações propostas para a melhoria do
processo de planejamento

 Reunião de passagem de informações
do processo comercial para o PCP
(definição das diretrizes de produção,
logística e tecnologia);

 Check list após aprovação do
planejamento de longo prazo para
verificação do atendimento aos
requisitos de viabilidade da obra;

 Simulações no modelo com os dados
de controle e com a previsão
atualizada, para auxiliar na visão do
andamento da obra em termos de
detalhamento das atividades e
sequenciamento adotado;

 Definição dos critérios de medição
física no momento da elaboração da
programação;

 Estabelecimento de indicadores para o
monitoramento dos desvios de
planejamento;

 Realização de reuniões com diretoria,
gerência e equipes de produção para
validação da programação, para que
todos se comprometam com as metas
estabelecidas;

 Elaboração de relatório de avaliação
final da obra, com as justificativas dos
desvios de programação, índices de
progresso físico, custos e
produtividade;

 Previsão das atividades de inspeção
final e entrega de obra na
programação de longo prazo.

 Padronização e formalização da passagem das
informações do processo comercial para PCP;

 Dimensionamento da mão-de-obra com análise
da produtividade individual para a formação de
equipes;

 Integração da ferramenta de programação e
sistemas informatizados de gestão;

 Formalização das premissas adotadas no
planejamento para posterior validação;

 Padronização e formalização da elaboração das
programações de médio e curto prazo;

 Adaptação das programações e controles às
necessidades das obras (volume de serviços,
interferências dos clientes, dentre outras);

 Registro das justificativas dos desvios da
programação no médio e curto prazo;

 Consulta formal à equipe de produção e de
planejamento no estudo de viabilidade;

 Simulação de cenários no planejamento de
obras que aceitam modificações de cliente;

 Projetos para produção na elaboração da
programação de longo prazo;

 Análise das modificações de projeto durante a
obra e os impactos no plano de longo prazo.

 Definição clara dos escopos de compra e
contratação (matriz de responsabilidade dos
serviços, atividades e tarefas na obra);

 Execução da unidade modelo para validação
dos projetos, materiais, e planejamento de
execução;

 Manutenção de banco de dados de índices de
produtividade e consumo.

Fonte: Adaptado de Souto (2006)

Como se vê, o foco das ações de melhoria está concentrado em comprometimento e

formalizações dos processos de planejamento, seja nas etapas de viabilidade ou no

planejamento operacional, fato que é evidenciado em muitos empreendimentos de

construção, como um dos fatores de causa de atraso.
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4. PESQUISA DE CAMPO EXPLICATIVA

4.1. Objetivos desta pesquisa de campo

Esta pesquisa explicativa teve como objetivo inicial levantar quais as principais causas

do não atendimento dos prazos previstos em empreendimentos de construção, de

maneira a orientar quais seriam os itens de estudo para a definição de práticas de

minimização de atrasos.

Paralelamente, durante a avaliação de cada empreendimento, pôde-se também

analisar diversas práticas de gestão de prazos de empreendimentos, comparando-as

com métodos e técnicas apresentados na pesquisa bibliográfica. Caso se identificasse

alguma prática importante até então não estudada e que pudesse subsidiar possíveis

definições de diretrizes para a redução dos problemas de atraso (que serão abordadas

no capítulo 5), tal fato deveria ser adequadamente registrado.

Para que os resultados obtidos fossem confiáveis foi definida uma amostra

representativa de 50 obras. Primeiramente foi realizado um estudo de caso piloto com

3 obras, de maneira a avaliar a estruturação da pesquisa de campo e pertinência em

relação ao foco do trabalho. Em seguida, foi aprimorada a técnica de coleta de dados,

para que fosse possível replicá-la de forma segura aos demais itens da amostra

(outras 47 obras), bem como revisão das três primeiras baseado nos novos conceitos

de análise.

4.2. Preparação da lista de referência de causas de atraso

Conforme verificou-se no capítulo 3, a forma como os autores que estudam o tema

classificam e analisam as causas de atraso é variável e dependem da realidade de

cada região ou país que retratam em suas pesquisas.

Assim, para que fosse possível a realização desta primeira pesquisa de campo, se

entendeu necessário estabelecer uma compilação das classificações e descrições

destas causas, complementando o protocolo de estudo.

Estudando-se as estruturas das pesquisas de diversos autores, tais como Chan e

Kumaraswamy (1997), Assaf e Al-Hejji (2006), Couto (2007), Faridi e El-Sayegh

(2006), Marzouk e El-Rasas (2014) e alguns outros, identifica-se que uma das
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primeiras providências para melhor entender as causas dos atrasos é mapear todas

as partes integrantes do processo de construção, identificando-se de que maneira

cada uma delas poderia gerar um atraso de obra.

De uma forma mais processual, seria o mesmo que realizar uma análise de causa e

efeito de um problema que ainda não ocorreu. Conforme descreve Gündüz et al.

(2013), quando se identifica esta questão, uma ferramenta muito utilizada é o

diagrama conhecido como Ishikawa ou “espinha de peixe”, como pode ser ilustrado

na figura 56.

Figura 56 - Diagrama de Ishikawa para identificação de causas de atraso

Fonte: Gündüz et al.(2013)

Os autores realizam esta análise buscando-se a classificação ou categorização mais

adequada para então fazer as reflexões das causas mais prováveis pelos atrasos de

obra. Neste caso, estabeleceram nove categorias: Projeto (Empreendimento),

Proprietário, Materiais, Consultores, Contratados, Projeto (design), Equipamentos,

Mão-de-obra e Fatores Externos.

O mesmo foi feito pelos outros autores pesquisados. Assaf e Al-Hejji (2006), por

exemplo, estabeleceram esta classificação também em nove grupos: Contrato,

Proprietário, Contratado, Consultor, Projeto (design), Materiais, Equipamentos, Mão-

de-obra e Fatores Externos.

Outros como Couto (2007), relacionaram as causas a três grandes classes (Cliente,

Empreiteiro e Terceira Parte) e em seguida subdivide o Grupo Empreiteiro, gerando

ao final oito classificações: Cliente (Dono da Obra), Materiais, Mão-de-obra,
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Equipamentos, Subempreiteiro, Financiamentos, Gestão dos Empreiteiros e Terceira

Parte.

Marzouk e El-Rasas (2014), mais recentemente, classificam as causas de atrasos em

grupos como: Proprietário (Empreendedor), Consultores, Contratado, Materiais, Mão-

de-obra e Equipamentos, Projeto e Questões Externas.

Por fim, Muianga et al. (2015), em uma revisão sistemática de literatura, identificaram

92 estudos primários entre 1985 e 2014, sobre os fatores que influenciam os desvios

de custos e prazos na construção. Com base na avaliação do que foi publicado neste

período, sugerem que as causas dos desvios sejam classificadas em 95 fatores,

sendo estes agrupados em 9 categorias, como descrito nos itens a seguir:

 Relações governamentais: fatores relacionados com licenças, leis,

procedimentos burocráticos governamentais;

 Contratos: fatores relacionados com obrigações dos contratos, imposições

contratuais, contratos inadequados;

 Organização: fatores relacionados com a supervisão, comunicação,

coordenação do trabalho;

 Gerenciamento: fatores relacionados com o gerenciamento, planejamento,

cronograma e recursos de materiais no empreendimento;

 Financiamento: fatores relacionados ao financiamento do empreendimento;

 Projeto e documentação: fatores relacionados à qualidade do projeto;

 Alterações de escopo: fatores relacionados ao retrabalho, ordens de variação

e alteração do escopo inicial;

 Aspectos ambientais e econômicos: fatores relacionados aos efeitos sociais,

ambientais e econômicos;

 Atividades e equipamentos: fatores relacionados ao desempenho, habilidades

da mão de obra, instruções do trabalho, métodos de construção, ferramentas

e equipamentos.
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Interessante observar nesta pesquisa que os fatores relacionados à categoria

“Gerenciamento”, de uma forma geral, foram os mais recorrentes (37% dos fatores

levantados).

No entanto, é importante destacar que a categorização de Muianga et al. (2015)

refere-se a fatores que influenciam desvios focando-se aspectos de prazos e de

custos. Embora grande parte impacte de forma conjunta ambos os aspectos, alguns

dos fatores impactam apenas um. Desta forma, é necessária uma avaliação criteriosa

para utilizar estes resultados como referência no desenvolvimento desta tese, que

foca apenas o aspecto prazo.

As classificações demonstram uma certa convergência e muitos dos itens destacados

por algum autor podem estar contidos em grupos de outro autor. Talvez apenas as

classificações de Muianga et al. (2015) sejam um pouco desalinhadas, mas em geral

trazem muitos dos fatores em comum aos demais.

Assim, por conveniência e tentando seguir a maioria das referências, buscou-se

identificar dez classificações ou grupos de causas mais relevantes e mais comumente

listadas pelos autores. Com base neste referencial organizou-se a seleção das

principais causas de atrasos que são citadas nestas pesquisas.

Diversas causas podem ser classificadas em grupos diferentes, e isso ocorre quando

se faz comparações mais aprofundadas entre as pesquisas. Este fato não é

importante, desde que a causa seja detectada e não seja ocultada na base de dados.

Essa tarefa apresentou certa dificuldade, uma vez que, conceitualmente, algumas das

causas levantadas poderiam ser incluídas em mais de um grupo. A questão foi

solucionada de três formas diferentes:

 Alterando-se o nome ou referência de cada causa (incluindo-se “OU” na

descrição);

 Ampliando o item, a partir de uma maior descrição;

 Juntando-se dois grupos anteriormente diferentes com a mesma classificação,

e revisando-se as classificações feitas desde a primeira pesquisa analisada.
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Assim, após uma avaliação detalhada, buscou-se compilar essas causas, gerando um

amplo quadro com 100 delas, e ainda uma classificação que se adequasse à maior

parte dos trabalhos referenciados. Essa lista está apresentada no quadro 12.

Embora existam outros trabalhos interessantes relacionadas a atrasos de obra e seus

impactos, como os já citados Al-Moumani (2000) e Mezher e Tawil (1998), ou até

mesmo os mais recentes Doloi et al. (2012) e Russel et al. (2014), buscaram-se

pesquisas que efetivamente trouxessem as descrições qualitativas das causas e a

frequência com que elas aparecem nos empreendimentos de construção em cada um

dos países onde as pesquisas foram realizadas. Elencaram-se quinze autores que

mais se aproximaram desse ideal (os autores estão destacados no próprio quadro 12).

Como pode ser observado, metade das causas identificadas estão relacionadas

diretamente ao contratado principal para a execução da obra, ou seja, a construtora

ou o empreiteiro. Destaca-se que em quase três quartos das pesquisas estudadas a

questão do planejamento mal elaborado ou de uma programação de serviços que não

representa a realidade da obra é, se não a mais impactante, uma em posição de

destaque entre as mais frequentes causas em cada artigo.

Em seguida, identificam-se causas ligadas a questões financeiras, que, em se

tratando de países em desenvolvimento, se justificam como uma parte importante dos

riscos de execução de um empreendimento de construção.

Por fim, é também importante observar que aspectos relacionados à gestão da obra

e à interferência do empreendedor no projeto ou na própria construção são também

alguns dos impactos mais influentes dos atrasos dos empreendimentos.
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Quadro 12 - Classificação e identificação das causas de atrasos (continua)

Fonte: O Autor
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Quadro 12 - Classificação e identificação das causas de atrasos, por autor (conclusão)

Fonte: O Autor
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4.3. Caracterização e planejamento desta pesquisa

4.3.1. Escolha das obras para estudo

Para que os dados obtidos com as pesquisas de campo fossem aproveitáveis e

contribuam adequadamente com os resultados do trabalho a escolha dos

empreendimentos foi extremamente importante.

Desta forma, foram identificados projetos que estejam dentro das restrições

estabelecidas no plano de pesquisa, que neste caso deveriam possuir as seguintes

características:

 Empreendimentos de construção similares (edificações residenciais de médio

ou grande porte, com ao menos 10 pavimentos, garantindo certa repetitividade

de serviços em cada torre);

 Realizadas totalmente pelo setor privado (descarta-se obras públicas ou

Parcerias Público-Privadas - PPPs);

 Com prazos relativamente longos, onde há a possibilidade de se avaliar efeitos

de ações gerenciais (ao menos 12 meses de obra);

 Obras com atrasos relativamente expressivos em relação à linha de base ou

contratos, ou seja, cujas penalidades ou consequências sejam importantes às

empresas construtoras;

 Onde o pesquisador tenha acesso a informações fornecidas pela alta direção

das empresas envolvidas, mas principalmente pelos responsáveis técnicos

pelos empreendimentos (gerentes, coordenadores de obra, dentre outros).

Tais características foram escolhidas por conveniência deste autor, relacionada ao

ambiente profissional de atuação, buscando-se assim a disponibilidade de número

suficiente de obras para se compor uma amostra representativa.

Apenas como esclarecimento, as caracterizações do porte das construtoras foram

realizadas de forma subjetiva, apenas para auxiliar no entendimento da amostra

escolhida. Isto porque a definição exata depende de dados contábeis não disponíveis,

além da interpretação da quantidade de empregados por empresa, que no caso da

construção, podem estar alocados de formas diferentes dentro da empresa em si ou
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nas diversas Sociedades de Propósito Específico (SPE) que são abertas para

comercialização e execução de cada empreendimento imobiliário.

Como parâmetro mais direto, sem considerar receitas anuais, por exemplo, utilizou-

se como referência as definições do SEBRAE (2013), que estabelece o setor da

construção como uma indústria e o porte das empresas relacionado ao número de

funcionários ou pessoas ocupadas. Desta forma, as empresas de pequeno porte

teriam menos de 100 pessoas ocupadas a as de grande porte mais de 500 pessoas

ocupadas, restando às empresas de médio porte a faixa intermediária entre as duas

classificações.

Além disso, a escolha dos empreendimentos analisados priorizou alguns fatores que

possibilitassem as avaliações mais realistas e que possam ao final do trabalho ser

conclusivas, evitando-se (mas não garantindo) que as conclusões sejam

demasiadamente influenciadas por características específicas de local, empresa,

profissionais e/ou época. Assim, buscou-se que as obras estudadas:

 Sejam de localidades diversas (pelo menos 10 cidades diferentes);

 Sejam de empresas diferentes (pelo menos 20 construtoras diferentes);

 Tenham períodos de execução dentro de um prazo distribuído relativamente

igual ao longo dos 5 anos de pesquisa;

 Grande parte dos empreendimentos seja acompanhado do início ao fim.

Analogamente ao que foi esclarecido em relação à escolha da tipologia de obras, para

a definição do número mínimo de localidades e de construtoras que seriam

contempladas na pesquisa, não se utilizou um critério probabilístico. Foi definido um

número “redondo” considerado grande o suficiente para uma análise crítica posterior.

Desta forma o primeiro contato com os envolvidos no projeto foi extremamente crítico

e direto, buscando-se identificar toda a estrutura de gestão e empresas envolvidas,

garantindo-se que os parâmetros inicialmente previstos fossem atendidos.
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4.3.2. Elaboração do protocolo de estudo

Atendendo recomendações descritas por Yin (2010) e as diretrizes estabelecidas no

capítulo 2 para se organizar o banco de dados dos estudos de campo, buscou-se a

elaboração de um protocolo de referência. Este protocolo orientou a maneira como os

dados seriam coletados, uma vez que em um estudo como este provavelmente as

informações seriam disponibilizadas com estruturas e detalhamentos diferentes em

cada empreendimento estudado.

Assim, primeiramente buscou-se organizar uma lista de causas de atrasos

comumente encontradas nas referências bibliográficas, de maneira a orientar a

investigação, garantindo no mínimo que ao final de cada análise se obtivesse

informações preliminares de evidência ou não nas obras pesquisadas, dos fatos

relatados pelos autores estudados.

Como as descrições em cada trabalho publicado eram diferentes, buscou-se a

consolidação destas informações em uma classificação única. Em seguida, esta

classificação foi conferida, identificando-se a citação de cada um dos itens de atraso

nas pesquisas publicadas, adequando-se a descrição utilizada pelo autor em outra

classificação similar.

O resultado desta compilação será apresentado no item 4.4.3.

Verificou-se na maior parte dos trabalhos, que os motivos descritos eram abrangentes,

destacando-se problemas ocorridos na obra como um todo, e não relacionando-se

com determinados atividades, serviços ou etapas da obra. Além disso, as causas não

foram correlacionadas a possíveis tipologias diferentes dos projetos abordados pelos

autores.

Assim, esta pesquisa poderia propiciar uma coleta mais detalhadas do que os

trabalhos de referência, se o protocolo também garantisse que estas informações

seriam investigadas nos estudos de campo.

O protocolo para a primeira pesquisa de campo foi estruturado na forma de um

fluxograma simplificado com 4 etapas orientativas de investigação e é representado

na figura 57.
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Figura 57 - Protocolo para realização da primeira pesquisa de campo

Fonte: O Autor

4.3.3. Fontes de evidência

As fontes de evidência estão relacionadas com as características da coleta de dados.

Uma vez que o método proposto é o ex-post facto, serão utilizadas fontes de evidência

compatíveis, tais como descritas a seguir:

 Unidade de análise: processos de planejamento e gestão de prazos em

empreendimentos de construção civil residenciais ou comerciais;

 Unidade de coleta de dados: pessoas, mas principalmente documentos

disponíveis no processo de planejamento e gestão do empreendimento;
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 Fontes de coleta: documentos relativos à evolução da obra, em especial os

relatórios gerenciais de acompanhamento do desempenho físico de cada obra.

Com base no histórico mensal de cada empreendimento, descrito nos relatórios

gerenciais de desempenho físico, foi possível analisar em que momento da obra

ocorreram os problemas e qual o impacto deles no prazo final.

Os dados descritos nos relatórios gerenciais analisados seriam insuficientes para a

avaliação adequada das causas. Por essa razão, de forma a complementar a análise

dos fatos, previu-se a realização de entrevistas com a equipe operacional da obra,

com a equipe técnica de planejamento e controle da empresa, ou ainda com

terceirizados contratados especificamente para as atividades de planejamento.

As entrevistas focaram resgatar os problemas normalmente ocultos em relatórios, atas

ou diários de obra, e ainda buscar o enquadramento do(s) fato(s) resultante(s) do

atraso nas classificações propostas pelo protocolo.

4.4. Pesquisa aplicada

4.4.1. Análise das obras piloto e validação do protocolo de estudo

O protocolo descrito no item 4.3.2 foi implantado de forma preliminar em 3

empreendimentos. Os resultados nestas obras revelaram a necessidade de uma

abertura maior para algumas causas de atraso não previstas, ou que na verdade

estariam abrangidas por outra classificação de atraso.

Após uma pequena alteração no conteúdo e a inclusão de parte do banco de dados

para a coleta de informações não específicas (mas que poderiam auxiliar no

desenvolvimento das premissas desta tese), o protocolo foi validado e implantado

para as demais obras, repetindo-se a avaliação das três primeiras obras com base no

protocolo revisado.

4.4.2. Amostra obtida na pesquisa de campo

Os 50 empreendimentos analisados têm suas caraterísticas descritas na tabela 2.
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Tabela 2 - Características das obras pesquisadas

Obra Construtora Cidade Torres Área
Constr. Início Término

Previsto
Prazo
(mês)

Término
Real

Atraso
(mês) %

1 A São Paulo 2 8.140 01/01/2006 01/11/2007 22 20/06/2008 8 35%
2 B São Paulo 2 24.080 10/02/2007 05/11/2008 21 14/01/2009 2 11%
3 S Goiânia 1 30.000 01/05/2007 12/06/2009 26 30/01/2010 8 30%
4 C São Paulo 1 9.477 04/05/2007 11/09/2008 17 23/10/2008 1 8%
5 C São Paulo 1 21.273 17/07/2007 27/11/2009 29 21/05/2010 6 20%
6 D São Paulo 1 7.078** 01/08/2007 30/03/2009 20 01/10/2009 6 30%
7 D Santo André 2 20.088 01/08/2007 01/02/2009 18 01/10/2009 8 44%
8 C São Paulo 1 13.195 08/08/2007 08/01/2010 29 29/05/2010 5 16%
9 C São Paulo 1 11.414 01/10/2007 01/02/2010 28 27/08/2010 7 24%

10 E São Paulo 4 25.984 01/11/2007 01/07/2009 20 15/01/2010 7 33%
11 F São Paulo 1 4.367** 01/12/2007 01/07/2009 19 10/09/2009 2 12%
12 S Goiânia 1 25.000 01/12/2007 03/12/2009 24 28/06/2010 7 28%
13 G São Paulo 1 23.313 31/01/2008 01/11/2008 9* 19/02/2009 4 40%
14 H S.B.Campo 4 28.000 02/05/2008 30/11/2010 31 10/03/2011 3 11%
15 H São Paulo 2 15.000 02/05/2008 02/02/2011 34 15/04/2011 2 7%
16 P Praia Grande 2 69.900 02/06/2008 27/10/2010 29 30/07/2011 9 31%
17 I São Paulo 1 9.221 15/09/2008 31/08/2010 24 28/02/2011 6 25%
18 J São Paulo 3 27.000 15/09/2008 24/05/2010 21 30/09/2010 4 21%
19 I São Paulo 1 9.223 22/09/2008 31/12/2010 28 15/05/2011 5 16%
20 K São Paulo 1 21.358 01/10/2008 01/12/2010 26 20/01/2011 2 6%
21 C São Paulo 1 13.432 21/10/2008 26/04/2011 31 24/06/2011 2 6%
22 B São Paulo 1 18.711 01/12/2008 31/07/2010 20 28/12/2010 5 25%
23 B São Paulo 1 16.395 01/12/2008 30/07/2010 20 07/01/2011 5 27%
24 X RibeirãoPreto 2 28.000 01/07/2009 29/02/2012 32 30/09/2012 7 22%
25 Q Natal 1 13.302 01/08/2009 31/10/2011 27 31/05/2012 7 26%
26 U São Paulo 1 28.601 01/10/2009 02/08/2012 35 16/11/2012 4 10%
27 L São Paulo 2 23.119 11/11/2009 30/08/2011 22 30/06/2012 10 46%
28 Q Natal 3 40.588 01/01/2010 31/12/2011 24 30/06/2012 6 25%
29 Z São Paulo 4 29.000 01/09/2010 13/01/2012 17 31/08/2012 8 46%
30 C Santos 1 21.491 18/09/2010 30/04/2013 32 31/07/2013 3 10%
31 L São Paulo 3 52.893 01/11/2010 30/11/2012 25 30/01/2013 2 8%
32 M Guarulhos 3 35.886 01/11/2010 26/06/2012 20 31/10/2012 4 21%
33 R Barueri 1 34.658 01/12/2010 31/05/2013 30 30/11/2013 6 20%
34 C S.CaetanoSul 4 80.750 01/03/2011 30/07/2013 29 30/09/2013 2 7%
35 C Campinas 2 14.621 15/03/2011 14/01/2013 22 29/08/2013 8 34%
36 M Taboão Serra 4 64.300 01/04/2011 29/03/2013 24 31/01/2014 10 42%
37 M São Paulo 6 15.500 02/05/2011 31/10/2012 18 30/04/2013 6 33%
38 C São Paulo 1 15.200 01/06/2011 10/05/2013 24 30/08/2013 4 16%
39 T Florianópolis 3 26.318 02/06/2011 02/02/2013 20 20/03/2014 14 67%
40 O São Paulo 2 18.561 24/06/2011 24/05/2013 23 29/09/2013 4 18%
41 N São Paulo 2 12.855 01/07/2011 30/06/2013 24 30/11/2013 5 21%
42 O São Paulo 1 4.400 13/02/2012 28/02/2013 13 30/03/2013 1 8%
43 O São Paulo 1 11.485 14/04/2012 28/02/2014 23 30/05/2014 3 13%
44 M São Paulo 3 12.293 02/05/2012 30/08/2013 16 20/12/2013 4 23%
45 L Santos 1 11.332 01/08/2012 18/11/2014 28 21/08/2015 9 33%
46 C Piracicaba 3 55.219 01/09/2012 27/02/2015 30 30/09/2015 7 24%
47 M São Paulo 6 37.000 17/09/2012 31/01/2014 17 30/08/2014 7 42%
48 O São Paulo 1 4.827 04/01/2013 04/03/2014 14 22/09/2014 7 48%
49 V São Paulo 1 16.610 15/04/2013 01/04/2015 24 15/08/2015 5 19%
50 J São Paulo 2 19.398 02/09/2013 30/06/2015 22 31/08/2015 2 9%

(*) Obra reiniciada, por isto o prazo previsto é pequeno, (**) Área útil e não construída

Fonte: O Autor
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Como pode ser observado, os empreendimentos selecionados localizam-se

principalmente na região metropolitana de São Paulo. No entanto, conseguiu-se ao

menos 11 projetos (mais de 20%) fora desta região geográfica. No total, conseguiu-

se uma amostra em 15 cidades diferentes.

As datas de execução foram distribuídas de maneira uniforme, como previsto nas

diretrizes iniciais, variando com inícios entre 2006 e 2013, sendo que o último

empreendimento analisado foi entregue em 2015. Os prazos em geral variaram de 13

a 35 meses. Há um único caso de prazo onde se identifica 9 meses, mas neste caso

específico, trata-se de um projeto onde a construtora assumiu uma obra anteriormente

embargada e por esta razão o prazo da linha de base referencial era para a finalização

da obra, que já apresentava estrutura completa e boa parte da alvenaria executada.

Como forma de se iniciar as avaliações dos empreendimentos com obras que

evidentemente apresentaram problemas, verifica-se que estes empreendimentos

apresentaram no mínimo 5% de atraso. Assim, todos eles contribuíram de forma

importante para as avaliações de atrasos e seus motivos.

Além da diversidade das obras, buscou-se encontrar empreendimentos que fossem

executados por diferentes construtoras.

Ao todo foram analisadas 24 construtoras, responsáveis pelos 50 empreendimentos

escolhidos para a amostra, com características diferentes:

 As construtoras “A”, “F”, “G”, “H”, “J”, “N”, “R”, “U”, “V” e “Z” são de pequeno

porte e realizam poucas obras simultâneas, normalmente na região

metropolitana de São Paulo e normalmente regionalizadas (em bairros

próximos ou áreas específicas da cidade);

 As construtoras “C”, “E”, “K”, “L”, “M” e “P” são de médio porte, com maior

estrutura e atuam no mercado paulistano em geral, incluindo interior e baixada

santista;

 As construtoras “S”, “T” e “X”, são empresas de pequeno porte com atuação

regional em cidades grandes, mas fora do eixo Rio-São Paulo;

 A construtora “Q” é uma grande empresa que tem forte atuação em toda a

região Nordeste do país;
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 Já as construtoras “B”, “D”, “I” e “O” compõe a lista das quinze maiores

construtoras do mercado imobiliário brasileiro em área construída, e embora

concentrem suas atividades no Rio de Janeiro e São Paulo, atuam

nacionalmente, sendo 2 delas de capital aberto.

Os prazos e atrasos foram expressos em meses “cheios” (valores arredondados), para

se gerar uma ordem de grandeza que facilitasse o entendimento imediato dos

impactos em cada empreendimento, embora o cálculo final (%) tenha considerado os

dias exatos entre os as datas de início e término.

Através do histórico de cada uma das obras, durante toda sua fase de execução,

realizou-se uma avaliação qualitativa dos fatos que causaram em algum momento,

atrasos parciais nas atividades programadas e que se somados caracterizaram o

atraso global indicado neste quadro.

Nesta pesquisa não houve preocupação com a identificação de quais desses fatos

impactaram de forma mais contundente o atraso final (ou seja, aqueles que

possivelmente afetaram o caminho crítico da obra), e sim a frequência com que eles

ocorrem nas obras. Posteriormente, em uma pesquisa mais abrangente, a

classificação desses impactos poderá ser também estudada.

4.4.3. Resultados da pesquisa de campo

Após a avaliação detalhada do histórico de cada empreendimento, os resultados

foram compilados de forma que se pudesse identificar em quantas obras a causa foi

evidenciada, tanto nos relatórios como nas entrevistas. Assim, de um total de 50

empreendimentos, a quantidade de obras onde se verificou a ocorrência gerou uma

porcentagem caracterizada simplificadamente como a “frequência” de ocorrência.

Os resultados completos de cada empreendimento (vinculação da causa com o

histórico da obra) foram anexados ao final desta tese (Apêndice A).

Uma vez que o protocolo de pesquisa foi baseado em fatores levantados em outros

países, que podem ter realidades diferentes, alguns ajustes precisaram ser feitos,

ainda mais em se tratando de uma pesquisa qualitativa analítica.
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Um exemplo interessante desse fato foi a identificação de uma causa de atraso

relacionada ao roubo de materiais dentro do canteiro, item não contemplado na lista,

mas que foi adaptado para o item do Grupo 6 “materiais danificados ou problemas de

manuseio de materiais”, uma vez que os impactos desse tipo de problema são

similares (considerando, por exemplo, quando parte dos materiais é danificada e

precisa ser descartada).

Outras adaptações importantes estão relacionadas à organização do trabalho e à

forma de estruturação de equipes características de algumas regiões do país, em

especial a região metropolitana de São Paulo, que contempla a grande maioria dos

empreendimentos da amostra. Nestas regiões é muito comum a utilização de

subempreiteiros para a grande maioria dos serviços dentro do canteiro, o que difere

de cidades no interior do estado e de outras regiões do Brasil, como o Nordeste.

Assim, algumas causas listadas no protocolo, como “atraso na mobilização da mão

de obra”, podem estar relacionadas a problemas ou atraso na contratação de tais

subempreiteiros, muito mais do que à estruturação de uma equipe de produção da

própria construtora.

Por fim, outra realidade encontrada nas obras refere-se a problemas de terminalidade

(quando atividades predecessores não são integralmente finalizados por algum motivo

de tal forma que mesmo com pequenos detalhes ou ajustes, não possibilitam a

entrada do próximo serviço) e ou faltas de frente de serviço para esses

subempreiteiros, e como tais fatores não estão claramente expressos no protocolo

foram classificados como “problemas de programações de subempreiteiros” ou

mesmo como “interferência de subempreiteiros em outras atividades”.

Para facilitar a análise desses resultados, ordenou-se a frequência encontrada,

criando-se um ranking e buscou-se focar a avaliação nas 20 causas mais frequentes,

referenciando-se o Princípio de Pareto6, como indicado na tabela 3.

___________________

(6) Pelo Princípio ou Lei de Pareto, dentre várias interpretações, 80% das consequências decorrem de
20% das causas (ou ainda, 20% do esforço relaciona-se com 80% dos resultados). Esta lei foi
proposta por Joseph Juran, famoso consultor de negócios. E sugeriu esse nome em homenagem
ao economista italiano Vilfredo Pareto, que em suas pesquisas no final do século XIX, observou que
80% da renda na Itália provinha de apenas 20% da população.
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Tabela 3 - As causas mais frequentes, compiladas na pesquisa

Ranking Descrição resumida da causa do atraso identificada nas
obras pesquisadas Grupo Nº

Obras Frequência

1º A) Má gestão ou organização das equipes no canteiro de obras 5 34 68,0%

2º B) Interferência de equipes / subempreiteiros em outras atividades 5 33 66,0%

3º C) Planejamento mal feito ou programação de serviço ineficaz 5 30 60,0%

3º D) Baixo nível de produtividade do trabalho (MDO ruim) 7 30 60,0%

5º E) Atraso ou pouca mobilização de MDO no canteiro 5 27 54,0%

5º F) Retrabalho devido a erros durante a construção 5 27 54,0%

7º G) Atraso na entrega de material 6 24 48,0%

8º H) Escassez de MDO (não fornecimento) 7 23 46,0%

9º I) Demora na tomada de decisões internas (na produção) 5 22 44,0%

10º J) Reprogramação inadequada (não reflete a realidade da obra) 5 21 42,0%

10º K) Conflitos nas programações das equipes ou subempreiteiros 5 21 42,0%

10º L) Programação de entregas no canteiro mal feita ou tardia 6 21 42,0%

10º M) Duração do contrato irrealista (muito curta) 1 21 42,0%

14º N) Atrasos no trabalho de terceiros que seguram frentes de serviço 5 19 38,0%

15º O) Demora na tomada de decisão pelo empreendedor 2 18 36,0%

15º P) Atraso na entrega de equipamentos 8 18 36,0%

17º Q) Indefinições de contrato ou escopo / negociações inconclusivas 1 15 30,0%

17º R) Falta ou pouca supervisão de equipes / empreiteiros (ou tardia) 5 15 30,0%

17º S) Mudança frequente de subempreiteiros(ineficiência/recuperação) 5 15 30,0%

17º T) Tempo / Condições Meteorológicas (calor, chuva, outros) 10 15 30,0%

21º Inexperiência do contratado (trabalho inadequado empreiteiro) 5 14 28,0%

22º Tipo de contrato inadequado (turn key, administração, PMG,.. 1 13 26,0%

22º Estudo técnico, viabilidade mal feito / ignoraram-se os riscos 1 13 26,0%

22º Inexperiência do empreendedor como contratante 2 13 26,0%

22º Interferências do empreendedor ou proprietário nas operações 2 13 26,0%

22º Atraso na elaboração de desenhos, especificações 5 13 26,0%

... ... ... ... ...

96º Restrições ambientais 10 1 2,0%

96º Mudanças de leis e regulamentações 10 1 2,0%

98º Inflexibilidade (rigidez) do consultor ou projetista 3 0 0,0%

98º Flutuações dos preços de material e equipamentos (ou câmbio) 10 0 0,0%

98º Força Maior (guerra, greve, terremotos, outros) 10 0 0,0%

Fonte: O Autor

Observa-se que os 20 primeiros itens do ranking (portanto 20% das causas) obtiveram

frequência igual ou maior do que 30%, considerando-se dentro de uma zona confiável

como objeto de análise crítica, ou mesmo entendido como impactante.

A compilação das frequências totais (e consequente ordenação dos resultados) foi

anexada ao final desta tese (Apêndice B).
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Verifica-se que o Grupo 5 (Construtora ou Empreiteiro) detém a maior concentração

de causas de atraso das obras (cinco itens entre os seis primeiros), sendo que em

mais de dois terços dos empreendimentos estudados (68%) verificam-se problemas

de gestão das equipes no canteiro e de como elas são organizadas.

Esse fato é reforçado quando analisam-se outros fatores apontados como mais

frequentes, como interferências entre as atividades (66%) e atraso na mobilização

(54%), que estão intimamente ligados à boa gestão das equipes no canteiro.

Percebem-se também muitos problemas relacionados ao fornecimento de materiais

(48%) e sua programação de entrega (42%), ou seja, um impacto importante da cadeia

de suprimentos nos atrasos dessas obras. Convém lembrar que não se trata

exclusivamente de falhas de fornecedores, uma vez que também se identificaram

muitos problemas de programação e de contratação feitas pela construtora. Dessa

forma, diversos motivos dos atrasos de entrega dos materiais estão relacionados

também a compras emergenciais ou fora dos trâmites adequados e prazos de entrega

requeridos pelos fornecedores.

Fatores relacionados à realidade do mercado brasileiro também podem ser

observados como impactantes, tais como a baixa produtividade (60%) e a escassez

da mão de obra (46%), fatores estes que impactam de forma indireta em outro item

muito citado, embora menos frequente (38%) como o que se denominou “atraso de

terceiros”, claramente relacionados aos altos índices de improdutividade e escassez

de trabalhadores.

Diferentemente do que foi constatado pelos autores pesquisados na revisão da

literatura, as questões financeiras não são vistas como impactantes nas obras aqui

estudadas, e as interferências do proprietário ou empreendedor também. Essa

diferença pode estar relacionada tanto pela estrutura do setor imobiliário brasileiro

atual como pela tipologia de obras que foram utilizadas nas amostragens.

Alguns dos trabalhos de autores pesquisados incluíam, além de obras imobiliárias

particulares, similares às da amostra desta tese, alguns empreendimentos de

construção para órgãos públicos, o que difere da amostra desta pesquisa.
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4.4.4. Desdobramentos da pesquisa

Como alguns dos resultados encontrados na revisão bibliográfica, notadamente em

pesquisas de outros países, apresentam pontos relativamente diferentes em

comparação aos que foram identificados nesta primeira pesquisa, entende-se

importante uma reflexão sobre a realidade de algumas destas regiões que foram

estudadas por estes autores.

Em alguns países que apresentam situações políticas ou econômicas mais instáveis,

como em Gana e Paquistão, as ações elencadas, além de tratar de processos

produtivos, focam em questões estruturais das empresas envolvidas nos projetos.

Haseeb et al. (2011) destacam a necessidade de modelos financeiros menos

suscetíveis a mudanças de governo e investimentos em equipamentos mais

modernos de produção.

Fugar e Agyakwah-Baah (2010) evidenciam a prioridade na alocação de profissionais

mais qualificados nas obras e a diminuição da burocracia dos processos financeiros

das empresas, uma realidade local.

Alguns autores estabelecem diretrizes mais globais. Tanto Marzouk e El-Rasas (2014)

como Olawale e Sun (2010) estabelecem recomendações para os problemas

identificados em todos os grupos de classificação das causas, tendo esse último

trabalho descrito em detalhes as ações mitigatórias, com cerca de 90 fatores inibidores

de atraso.

Russell et al. (2014), por exemplo, identificam em sua pesquisa variações muito

grandes entre as causas dos atrasos e os motivos pelos quais são incluídos buffers

nos planejamentos dessas obras, mostrando a necessidade de pesquisas mais

aprofundadas em todos os níveis de gestão dos empreendimentos.

Talvez Günduz et al. (2013) identifiquem resultados mais próximos daqueles

verificados nesta pesquisa, quando estabelecem como diretrizes de mitigação dos

atrasos: alocação de pessoas ou empresas mais capacitadas para a execução dos

projetos; melhoria nas ferramentas de planejamento; e agilidade na tomada de

decisões, comunicação e coordenação dos vários agentes dos processos de

execução de uma obra.
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4.5. Conclusões da primeira pesquisa de campo

Como já observado, as causas mais significativas dos atrasos identificados nas obras

pesquisadas são relativamente diferentes daquelas apresentadas pelos autores

pesquisados. Mas, independentemente da região e das características dos

empreendimentos, os principais problemas observados nas 50 obras parecem estar

relacionados muito mais às questões internas, de organização do canteiro e dos

gestores das construtoras contratadas, do que a questões externas que possam

impactar a obra.

Dessa forma, verifica-se a importância do investimento em qualificação, sistemas e

metodologias, mesmo que simplificados, de planejamento e controle de obras.

Evidencia-se que, embora muitas das questões relacionadas a atrasos sejam afetadas

por fatores externos (chuvas, solo, mercado, cliente, dentre outros), e que

frequentemente os discursos dos envolvidos foquem nesses aspectos, estes são

identificados como motivadores de atrasos de menor relevância.

Esse fato motiva ainda mais os estudos do tema, mostrando que é preciso retomar os

esforços para se entenderem processos, ferramentas, recursos humanos, e como

todos esses fatores se interligam para a obtenção do sucesso do projeto.

Da mesma forma, os resultados desta pesquisa podem ser úteis para promover

estudos mais detalhados. Um dos focos seria a identificação e comparação de causas

de atraso em projetos de natureza diferente dos aqui pesquisados (tais como obras

horizontais ou em outras regiões do Brasil). Outro também importante seria identificar,

ou até mesmo estruturar, ações ou métodos que ajudem no combate dessas causas

e consequentemente diminuam os problemas de atrasos de empreendimentos.

Convém citar também que durante a realização da pesquisa completa, parte dos

dados coletados foram analisados e divulgados em um artigo acadêmico: De Filippi e

Melhado (2015).
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5. INÍCIO DA ESTRUTURAÇÃO DO MÉTODO

5.1. Tratamento dos resultados e estruturação inicial do método

Com base nos dados coletados na pesquisa de campo, iniciou-se uma análise

qualitativa de cada causa de atraso e quais caminhos são possíveis para se evitar sua

ocorrência.

As causas similares foram agrupadas, convergindo-se a grupos cujos objetivos

estivessem claros e abrangentes, o que se denominou “Diretrizes”.

Em seguida, agora referenciando-se à vasta literatura levantada, bem como

experiência profissional do autor, idealizaram-se diversos exemplos de ações

concretas (práticas) que são usualmente identificadas em obras desta natureza.

O método que foi desenvolvido teria inicialmente uma estruturação similar à que é

apresentada na figura 58.

Figura 58 - Estruturação do artefato (método)

Fonte: O Autor
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Estas práticas formaram então a base do método que se pretende apresentar.

A correta aplicação das diretrizes e efetivação das ações sugeridas foram ainda

analisadas em uma segunda pesquisa desta tese, que auxiliaria então na validação

do Artefato proposto.

Assim, a quantidade de diretrizes poderia ser alterada conforme resultado final da

pesquisa de campo explicativa.

5.2. Descrição das diretrizes de planejamento e gestão

A definição das diretrizes que irão compor o método é baseada em fatos claramente

verificados na pesquisa e por esta razão, embasados e justificados, sendo necessária

sua análise na prática.

A estrutura proposta (quantidade, tipos, caracterização) foi resultado da interpretação

dos fatores motivadores por este autor. Todas as diretrizes acabaram sendo inter-

relacionadas entre si e desta forma, independente de como foram propostas, seu

conjunto abrange todas as causas levantadas, sendo mais importante este resultado

do que a discussão individualizada de cada uma delas. Talvez algumas delas

poderiam ser unificadas, ou ainda, possuírem enfoques amplos que poderiam ser

tratados de maneira individualizada.

Sendo assim, estas são apresentadas nos subitens a seguir, bem como suas

possíveis inter-relações.

5.2.1. Planejamento com definições de equipe e sua mobilização

Para se buscar melhor organização nas frentes de trabalho, deve-se desenvolver o

planejamento tático-operacional da obra, com a definição clara das equipes para cada

atividade, em especial aquelas do caminho crítico. Não basta apenas a elaboração de

um histograma consolidado, que é útil para dimensionamento do canteiro e áreas

administrativas e de vivência, mas também é importante que sejam detalhados os

números de oficiais e ajudantes em cada equipe, as datas precisas em que estas

equipes precisam ser mobilizadas (às vezes, para o mesmos serviços são mobilizadas

equipes diferentes e em diferentes momentos), a localização das mesmas em cada
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fase (evitando-se interferência em determinados setores da obra), logística de

abastecimento (com a clara definição de quem irá levar e trazer o material, apoiar nos

transportes, guardar ferramentas, dentre outras responsabilidades).

5.2.2. Planejamento com premissas monitoráveis

Além das definições das equipes, como citado no item anterior, todo planejamento é

baseado em outras inúmeras premissas, tais como durações, produtividade das

equipes, equipamentos, condições externas, distâncias, incluindo probabilidades de

que estas não sejam efetivamente alcançadas ao longo da obra. Assim, é muito

importante destacar todas as premissas que foram utilizadas como referência na

determinação dos ciclos, prazos e redes de precedência entre as atividades, incluindo

a logística de abastecimento e composições adicionais.

Um aspecto que muitas vezes não é levado em consideração é que as premissas

precisam ser monitoráveis, ou seja, que apresentem características de composição

mensuráveis. Assim, com o início dos serviços, as premissas podem ser controladas

e em caso de apresentarem condições diferentes das previstas, as ações corretivas

terão maior assertividade.

Este enfoque de conhecimento detalhado das premissas pelos envolvidos,

diretamente no planejamento operacional e na produção, é importante também no

momento nas etapas iniciais do planejamento, ou mesmo quando este planejamento

ainda é estratégico.

Durante a construção do modelo de execução da obra (plano de ataque, logística e

demais itens), muitas incertezas existem que podem ser traduzidas em composições

com premissas mais frágeis ou menos embasadas tecnicamente. Com a evolução do

planejamento, as premissas começam a ser mais detalhadas e a discussão em torno

de sua validade com as condições reais de obra ganha argumentos que antes não

existiam, diminuindo os riscos em sua adoção, já que serão validadas ou revisadas.
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5.2.3. Sistemas que assegurem a terminalidade dos serviços

Uma das principais contribuições para a diminuição da produtividade de uma equipe

é a necessidade de retornar a um local para terminar um serviço inacabado. Além

disso, o serviço inacabado impede que o sucessor seja iniciado, gerando mais atrasos.

O serviço inacabado ocorre normalmente por duas razões: caso as condições de

execução e finalização não sejam adequadas (falta material, equipe, indefinição de

projeto, ordem externa, quebra de equipamentos, dentre outras) ou, quando o serviço

é executado fora dos parâmetros adequados de aceitação, tolerâncias,

especificações, e necessita ser refeito. O retrabalho, além de gerar atrasos, geram

custos adicionais não previstos.

Assim, independente das razões e da forma como aconteça, é importante que o

sistema de planejamento adotado na obra condicione a terminalidade dos serviços.

5.2.4. Sistemas de produção puxado, que evitem desperdícios

Diferentemente do item anterior, mesmo sem haver retrabalho, muitas atividades são

executadas com muitas perdas intrínsecas ao serviço. Estas perdas, segundo Ohno

(1997) seriam evitadas caso o planejamento ou programação levasse em conta a

diminuição das atividades que não agregam valor, ou seja, aquelas que trazem

diversos tipos de desperdício, tais quais o transporte, produção excessiva, tempo

disponível (espera), processamento em si, estoque, movimentos e produtos

defeituosos. Dois tipos de desperdício foram tratados no item anterior (espera e

produto defeituoso). Assim, outras fontes de desperdício devem ser analisadas.

O estoque necessário para se executar uma atividade ou a produção excessiva são

elementos que surgem em uma obra quando não há uma uniformização dos ciclos ou

quando as equipes executam atividades focadas em suas necessidades e não as da

obra como um todo.

Esta uniformização dos ciclos é proposta por Conte (2002). Com ciclos uniformes, há

maior previsibilidade de quando as tarefas serão executadas, e assim, as

programações de serviços podem ser elaboradas considerando-se estoques mínimos

para o período do ciclo ou de parte controlada deste.
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Além disso, para se evitar produção excessiva, o ideal seria que as atividades sejam

executadas com base no que as tarefas sucessoras estão necessitando. Isto

garantiria que em cada serviço seja executada apenas a produção necessária. Este

tipo de abordagem é chamado pelos autores que estudam o Lean Construction de

produção “puxada”.

5.2.5. Gestão à vista (comunicação nos locais de produção)

O processo de elaboração do planejamento de uma obra envolve muitas pessoas e

tempo. Desta forma, mesmo que se tenha a participação dos líderes neste processo

(como descrito no item 5.2.8), a comunicação a todos os níveis da obra e a forma

como as equipes conseguem entender a programação precisa ser também trabalhada

de forma criteriosa. Buscando-se a participação de todos e seu comprometimento com

as metas de produção, não há segredo algum em tais premissas.

Assim, além da linguagem adequada a cada nível, é importante que estes critérios,

premissas, metas e métodos estejam disponíveis para acesso de todos os

colaboradores. Defende-se assim a total transparência das informações e que sejam

amplamente divulgadas.

Isto pode ser feito através de sinalizações frequentes em cada frente de produção,

com informações sobre a programação das equipes, atendendo, por exemplo, a

diretriz descrita no item 5.2.1 (locais liberados, equipes que deveriam estar no local),

ou mesmo as condições dos serviços no local (serviços aprovados, reprovados, em

andamento, dentre outras condições).

Além disso, informações sobre o andamento dos serviços, programação de uso de

equipamentos, metas do dia ou da semana, disponibilizadas em locais estratégicos,

ajudam a motivar os trabalhadores, além de organizar as frentes, de modo e se evitar

interferências também citadas no item 5.2.1.

5.2.6. Foco em continuidade de serviços e cadência de obra

Conforme é verificado em Ballard (2000), Conte (2002) e Vanhoucke (2006), é

desejável que o projeto apresente um ritmo constante ou uma cadência definida. Este

ritmo de obra garante que o repasse das metas de produção às equipes seja natural,
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simplificado. Talvez exista uma complexidade maior nos ajustes de equipe e processo

produtivo no início dos serviços, para que todas as premissas anteriormente definidas

sejam realinhadas de forma a que o resultado seja a cadência global das atividades.

No entanto, após este ajuste inicial, a manutenção do ritmo e das premissas acaba

sendo a nova rotina da equipe de planejamento e dos líderes de cada frente. O

engajamento dos grupos acaba sendo potencializado, pois o objetivo agora é comum.

Talvez esta diretriz seja aquela que mais interfira nas causas levantadas na pesquisa,

como pode ser observado no quadro 13, uma vez que ela auxilia na melhor

organização das equipes no canteiro e em um aspecto dos mais relevantes para

motivar as equipes no canteiro: frentes de serviço garantidas e previsíveis.

Um dos itens que desmotivam um subempreiteiro na obra são os picos de

produtividade e desaceleração. Estas alternâncias implicam na necessidade de uma

gestão muito mais flexível e que extrapolam o ambiente interno da obra. Conforme o

momento, será necessário mobilizar ou desmobilizar mais trabalhadores, processo

que exige muito esforço e praticamente nenhum retorno. Uma vez que não há garantia

de faturamento contínuo no período, os melhores profissionais podem ser deslocados

para obras onde há esta garantia, “sobrando” na obra apenas aqueles que se sujeitam

a este risco, normalmente menos capacitados.

5.2.7. Planejamento formalizado

Esta deveria ser a primeira premissa de um planejamento adequado às necessidades

da obra. Um bom planejamento é traduzido e estruturado através de um bom plano.

Entende-se o plano como uma das saídas do processo de planejamento e pode ter

diversos componentes ou documentos, tais como termos, cronogramas, descrições e

matrizes.

Em projetos mais simples, um planejamento informal pode ser até mais ágil, pois gera

flexibilidade e menos burocracias, mas quando se trata de empreendimentos de

construção, ou seja, um projeto complexo, um plano formal é fundamental.
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O grau de formalização de um planejamento também é variável, mas independente

do detalhamento do plano, uma preocupação grande é que ele seja uma ferramenta

de comunicação, informação e referência dos profissionais no empreendimento.

Muitos planos são elaborados com informações detalhadas, mas que não traduzem

as necessidades de quem precisa ser orientado. Este é o ponto fundamental desta

diretriz, pela qual sugere-se que sejam formalizadas tanto as metas de produção

(acordadas entre os participantes do processo produtivo), como também informações

relevantes do que poderia gerar dúvidas do caminho a seguir (o que efetivamente

evitaria desvios).

5.2.8. Participação das equipes de produção na definição de metas

Esta diretriz garante maior comprometimento das equipes no que foi traçado como

necessário para a obra. Não é difícil verificar que em muitos projetos, as metas de

produção são simplesmente comunicadas aos responsáveis, que mesmo as

aceitando, já estabelece as justificativas pelo não atendimento, quando ocorrer.

Envolver os líderes das equipes na definição dos pacotes de trabalho que serão

entregues, consultá-los antes de formalizar as metas e analisar em conjunto as

condições de suas equipes para o cumprimento do que foi definido é primordial e gera

confiança de que o que foi estabelecido é possível de ser alcançado. Melhor do que

isto, no caso do surgimento de pequenos empecilhos, há maior disposição para se

honrar o que foi acordado.

5.2.9. Utilização de metas realistas, sem folgas arbitrárias

Como já exposto por Goldratt (1998), Elder (2006), La Garza et.al.(2007), Barraza

(2011) e outros, é muito comum que na definição dos prazos a serem executados, os

profissionais tendam a incluir folgas arbitrárias que lhe propiciam menores riscos de

execução. O problema é que em um ambiente complexo como uma obra, com

inúmeras equipes multidisciplinares interligadas pelas redes de precedência, estas

folgas acabam sendo somadas ao prazo do projeto.

Pela Lei de Parkinson, como citado anteriormente, o trabalho tende a se expandir para

preencher todo o tempo disponível para realizá-lo.
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Assim, mesmo conseguindo-se obter maior produtividade do que a prevista, as

durações reais acabam sendo efetivamente àquelas previstas. O inverso não é

verdadeiro, quando há restrições de execução, premissas divergentes ou mesmo

produtividade inferior às previstas, o atraso é inevitável, as durações reais acabam

englobando não apenas os prazos das restrições, mas também as folgas inseridas

nas atividades.

O contrário também é igualmente prejudicial. Não é raro o desenvolvimento do

planejamento utilizando-se sempre um cenário otimista ou, como estabelece Mattos

(2007), o estabelecimento de cronograma inexequíveis. Nestes casos, quando uma

equipe percebe que a meta é inviável, naturalmente o esforço em alcançá-la acaba

abandonado. Se não há a intervenção dos gerentes e responsáveis pelo

planejamento, o descrédito também pode contaminar outras frentes de serviço.

Outro ponto em que a diretriz tem impacto está relacionado à reprogramação. A

observância dos ciclos passados e o entendimento em detalhes de como ele foi obtido

traz elementos para que possíveis erros nas premissas sejam corrigidos. Por esta

razão, complementando o monitoramento das premissas descrito no item 5.2.2, a

revisão das próximas durações e inter-relação com demais atividades precisa buscar

também o que efetivamente é viável. O descrédito é completo quando se verifica que

os ciclos são mantidos, mesmo que nenhuma ação seja tomada, ou seja, são

mantidas as premissas iniciais imaginando-se que por alguma razão no mês seguinte

será possível obter-se o cenário otimista o qual foi usado como referência para o

planejamento inicial.

A reprogramação ganha importância novamente quando se verifica que o

planejamento está equivocado. É comum encontrar obras onde a reprogramação

nada mais é do que acumular atividades não realizadas à jusante, mas mantendo-se

as datas de finalização. O que se promove com esta prática é a criação de uma

“bomba relógio”, onde em determinado momento que fica claro que as atividades não

serão realizadas no prazo previsto, o planejador assume que os prazos de conclusão

serão outros e normalmente o novo prazo não é um mero ajuste da rede, mas sim um

adiamento considerável e repentino do prazo final do projeto.
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5.2.10. Métodos que busquem menor variabilidade

Esta diretriz está intimamente ligada ao que estabelece no item 5.2.4,

complementando a busca de diminuição dos desperdícios relacionados ao processo

produtivo, em especial: espera, movimentação e transporte.

É importante destacar que, embora as ações que estejam relacionadas a esta diretriz

também devam gerar aumento de produtividade, este não é o foco. É claro que

quando já se identifica problemas de prazo em um projeto, uma das ações é buscar

aumento de produtividade para a recuperação do atraso. Mas neste caso, o atraso já

está configurado e o objetivo agora seria o tratamento do problema.

Na verdade, o que se busca é garantir que a produtividade prevista não seja

impactada ao longo do processo e assim gerar os atrasos na obra. O foco principal

deste trabalho é a minimização dos atrasos, sejam eles relativos a processos simples

ou complexos.

É fato que a quantidade de premissas que se precisa controlar para garantir o

atendimento do prazo em um processo simples é bem menor do que nos sistemas

mais complexos, e talvez, indiretamente, os processos mais simples apresentam

menos riscos de não atendimento das expectativas de produção.

Mas também, processos simples não necessariamente devem ser artesanais. Existem

processos simples com tecnologia aplicada e que podem também gerar menos riscos

de não atendimento das premissas de planejamento, consequentemente não

atendimento do prazo da obra.

Talvez o ponto focal da diretriz seja evitar a combinação de muitos processos

complexos e que não tenham correlação adequada, gerando constantes adaptações

dos processos de planejamento e gestão. O tempo entre a finalização de um processo

produtivo e início de outro (usando uma comparação com a indústria, o chamado

“changeover time” ou o tempo de transição), depende da maturidade e integração

entre as equipes e complexidades dos próprios processos. Com suas simplificações,

este efeito também pode ser minimizado.
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5.2.11. Ambiente de trabalho organizado

Inicialmente fora da abrangência do trabalho (uma vez que relaciona-se à gestão de

pessoas ou infraestrutura de obra), identificou como necessária para se combater

fatores que causam os atrasos.

Existem muitos exemplos onde a falta de organização dos canteiros gera várias

restrições de execução que não são previstas no início do planejamento. Assim,

mesmo com o estudo da melhor logística de transporte e estoque, os fluxos de

materiais e pessoas serão totalmente diferentes nestas condições.

Junta-se a isso fatores que promovem qualidade inferior na execução dos serviços, e

que irão gerar novos atrasos pela necessidade de retrabalho de serviços.

Por fim, um ambiente mais adequado de trabalho promove ações pró ativas dos

funcionários e motivam aqueles com maior produtividade a permaneceram naquela

obra.

5.2.12. Contratações conjuntas

Esta diretriz sugere que a relação com os fornecedores da obra sejam as melhores

possíveis e que as negociações sejam feitas com transparência e utilizando-se o

conceito do ganha-ganha.

Um dos itens que desmotivam fornecedores é o fato de, conhecendo o projeto como

um todo, ser solicitado para atender apenas parte dele. Numa relação de parceria, é

importante que esteja claro quais as limitações que estão sendo verificadas no

fornecedor e por que razão o mesmo está sendo demandado daquela forma.

É interessante também agrupar nos pacotes de contratação, serviço considerados

mais fáceis e serviços onde haverá esforço maior, de maneira que o fornecedor

obtenha equilíbrio na alocação de profissionais.

Este equilíbrio está estritamente alinhado com questões motivacionais descritas na

diretriz anterior, bem como cria um ambiente favorável para a busca das continuidades

do serviço (item 5.2.6), como potencializa a questão da terminalidade (5.2.3).
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5.2.13. Planejamento específico para suprimentos

Verifica-se que somente com uma visão integrada de todo o processo produtivo

consegue-se definir adequadamente as premissas de planejamento (item 5.2.2) e as

restrições que possam existir das mesmas serem efetivamente comprovadas ao longo

da obra.

Neste aspecto, todos os intervenientes e componentes para o abastecimento da obra,

sejam eles, de material, equipamentos ou mão-de-obra geram riscos similares caso

não consigam entregar no momento oportuno o insumo adquirido.

As atividades de seleção, compra, contratação, fabricação, transporte, entrega,

mobilização, entre outras relacionadas ao processo de suprimentos são atividades

consideradas de apoio, e que normalmente estão fora dos cronogramas clássicos de

obra, que muitas vezes consideram apenas as atividades de produção no canteiro.

Assim, por sua importância e impacto direto nos atrasos das obras, uma vez que os

atrasos de entrega ou de mobilização de equipes são apontados como uma das

principais causas de atraso da obra como um todo, sugere-se que exista um

tratamento especial a estas etapas, com planos específicos.

O controle mais rígido das partes do processo de suprimentos pode evitar os desvios

do processo como um todo, mas além disso, estas etapas devem estar

correlacionadas aos demais processos ou atividades que ocorrem no canteiro. As

entregas ou mobilizações precisam acontecer no momento oportuno. Tão importante

quanto se evitar os atrasos é não proporcionar antecipações indevidas, evitando

desperdícios, como estoques desnecessários ou esperas.

Assim, a retroalimentação e revisão do plano de suprimentos conforme atualizações

do cronograma de atividades do canteiro também deve ser tratada com atenção pelos

gestores de obra.

5.2.14. Previsão de curvas de aprendizado

Os projetos de construção não correspondem a uma linha de produção rígida, são

únicos (apesar de muitas vezes serem similares) e constituídos por atividades

realizadas por diferentes equipes em um mesmo local de trabalho. Assim, todo início
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e término de cada uma delas irão apresentar fatalmente condições diferentes do ritmo

considerado adequado (ótimo) e que foi previsto no estudo do ciclo da atividade.

Assim, uma das diretrizes propostas para se evitar atrasos é simples: prever durações

ou premissas diferentes de execução no início de cada atividade. Esta diretriz não

representa ganhos de tempo, mas quando busca trazer ao planejamento uma

antevisão realista do que efetivamente irá ocorrer na obra.

Alinhado com o que foi estabelecido na diretriz do item 5.2.9, esta condição permite

que as metas sejam realistas e da mesma forma como colocado neste item, não se

deve utilizar o pretexto de início dos serviços e incluir uma folga arbitrária. O que se

espera é que seja feito um estudo de efetiva duração da etapa inicial dos serviços,

dentro das condições de trabalho e produtividade ainda não possíveis neste período.

Por fim, a finalização de uma atividade também pode acarretar condições diferentes

das previstas para o ritmo padrão do serviço. Este fato deve ser levado em

consideração. Embora não seja entendido como “aprendizado”, afeta a produtividade

da equipe e suas consequências devem ser previstas nas premissas de planejamento,

conforme cada tipo de serviço ou equipe, pois elas podem ser redirecionadas,

desmobilizadas, transferidas ou simplesmente terem motivação alterada.

5.2.15. Controle da qualidade dos serviços

Nas mesmas condições do que foi estabelecido na diretriz descrita no item 5.2.4, de

maneira a se evitar o desperdício de retrabalho, é importante se adotar políticas de

controle da qualidade da produção.

Apesar de em alguns serviços preverem-se perdas intrínsecas ao processo produtivo,

não se definem premissas de planejamento para retrabalho. Desta forma, qualquer

execução errada ou com defeito, não estará considerada no fluxo ou na rede do

projeto, gerando atrasos. E assim, devem ser estabelecidas sistemáticas que evitem

estas ocorrências.

No entanto, processos de controle que garantam que as atividades sejam executadas

com base nas melhores práticas ou normas também necessitam estar previstas no

planejamento da obra.
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A inserção de atividades de controle, inspeção, liberação, muitas vezes não são

estabelecidas como parte do processo produtivo. Desta forma, é importante que isto

seja pré-definido no momento do plano estratégico-tático, especialmente para as

atividades do caminho crítico, para que ao serem implantadas, estas não sejam

exatamente a justificativa de aumento de prazos das atividades ou de postergação de

início de outras, gerando os tão combatidos atrasos.

5.2.16. Logística de canteiro com condições especiais

Todo bom planejamento deveria sempre prever uma avaliação completa do canteiro

de obras, como será a implantação das diversas etapas no local, onde serão as áreas

de estoque, escritórios de apoio, posicionamento dos equipamentos de transporte,

acessos, dentre outros aspectos.

Normalmente esta análise é realizada durante a definição do plano de ataque da obra

e deve contemplar todo o prazo do empreendimento. Com a evolução da obra e as

prováveis alterações das condições iniciais, mudanças de estratégias, adaptações a

novas situações, este planejamento sofre diversas revisões, demandando muita

flexibilidade da ferramenta.

Quando um canteiro apresenta alto grau de restrições (como por exemplo, terrenos

muito pequenos, com grandes desníveis, com solo ruim ou contaminado, ou com nível

d’água aflorando), este plano torna-se crítico para o sucesso do empreendimento.

5.2.17. Análise das condições locais de abastecimento

Esta diretriz, complementar a anterior, foca a necessidade de avaliação dos itens que

estejam fora do terreno onde será implantada a construção. Trata-se de avaliar as

reais capacidades dos fornecedores locais em suprir as necessidades de

abastecimento, dentro das condições de canteiro que são disponíveis.

Muitas vezes, as condições locais inviabilizam a escolha de determinado método

construtivo que a construtora esteja acostumada a utilizar. Em outros, as condições

locais se alteram em função de períodos específicos, o que será tratado também no

item 5.2.24.
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5.2.18. Sistemas de alerta antecipado

Talvez um dos itens que menos se observa nas obras atuais, a diretriz estabelece que

se implante um sistema de comunicação que identifique de forma rápida as restrições

para a execução das atividades previstas.

A resposta rápida a uma interferência pode ser observada em atitudes das equipes

de produção. Mas para que um bom planejamento não dependa apenas da

competência das equipes envolvidas, a criação destes sistemas ajuda que sejam

tomadas ações de recuperação ou eliminação de restrições o quanto antes.

Há diversos modelos de sistemas de alerta, desde gerenciais mecanismos de

inspeção e supervisão de programação, como descrito por Machado (2003), até

mesmo sistemas eletrônicos como os andons citados por Kemmer et al. (2006).

A eficácia destes modelos está intimamente ligada à forma como os problemas são

tratados no ambiente da obra. Não adianta nada que os problemas sejam identificados

de forma rápida, mas as decisões demorem a ser tomadas ou planos de ação

demorem a serem implantados. Por esta razão a importância da integração desta

diretriz com as definidas no 5.2.19 a seguir.

5.2.19. Métodos de hierarquização das decisões

Como descrito por Assumpção (1996), os processos de planejamento estão

intimamente ligados ao processo de decisão. Da mesma forma como as decisões de

caráter estratégico são tomadas por níveis mais altos da organização ou do projeto e

decisões operacionais são tomadas por pessoas que exerçam a responsabilidade

pelos processos produtivos no canteiro, é importante que se estabeleça uma

hierarquia de decisões baseadas na importância dos serviços para o sucesso do

empreendimento.

Uma obra apresenta, ao longo de seu desenvolvimento, momentos-chave onde estas

restrições podem resultar em atrasos pontuais ou em um atraso irrecuperável.

Por isso, é importante a definição de quem irá efetivamente resolver pela paralisação

de um serviço, alteração de sequência, mudança de método de execução ou de

abastecimento.
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Analogamente ao que se estabeleceu em relação aos planejamentos estratégico e

operacional, as decisões que geram mudanças de escopo, acréscimo de custos, e

outros impactos importantes, naturalmente devem ser tomadas por pessoas com

autoridade para tal.

O simples fato de se perder tempo decidindo quem será o responsável pela decisão

já afeta sua resolução. Por isso, algumas empresas costumam estabelecer reuniões

frequentes com as equipes de proteção, onde as soluções para os impasses sejam

encontradas em prazos aceitáveis para o tratamento (normalmente estabelece-se que

os envolvidos somente sairão da reunião com o problema solucionado, tornando os

ambientes de decisões verdadeiras “war rooms”).

Caso não se estabeleçam modelos de decisões compartilhadas, ao menos a definição

de quem será o responsável pela tomada de decisão precisa ficar claro, tanto para as

equipes de produção, como para os agentes externos ao canteiro.

5.2.20. Plano Mestre detalhado

Complementando a diretriz 5.2.16 e 5.2.17, o plano mestre necessita estar detalhado

ao menos nos serviços do caminho crítico.

No estabelecimento do plano mestre do empreendimento, normalmente utiliza-se uma

estimativa menos precisa, uma vez que neste momento do planejamento

normalmente não se dispõe de informações completas sobre o escopo do projeto,

sendo necessário criar um cenário para esta estimativa.

No entanto, o cenário imaginado precisa contemplar os principais serviços que irão

resultar no prazo total estimado do projeto.

O que sugere-se nesta diretriz é que, mesmo que este cenário seja provavelmente

alterado no futuro breve, se estabeleçam premissas específicas para a realização do

estudo das durações de ciclos e atividades do caminho crítico. Estas premissas

podem ser suposições técnicas coerentes com o cenário estabelecido.

O detalhamento exigirá um exercício de abstração e que talvez não seja tão simples

no início, mas que trará maior solidez ao plano mestre e consequente aceitação para

seu uso como ferramenta de planejamentos estratégico.
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Desta forma, após sua elaboração e com o passar do tempo, quando as informações

do projeto começam a ser detalhadas e o escopo tornar-se mais claro, é possível

validar as premissas preestabelecidas e rapidamente analisar o impacto das

alterações nos prazos do plano mestre.

Se o impacto for muito grande, os focos de atuação da equipe de planejamento

estarão também identificados, seja, para a revalidação de novos prazos referenciais

realistas, seja na busca de alternativas de mudança de escopo, caso o prazo final do

projeto não possa ser alterado.

5.2.21. Envolvimento do cliente

Esta diretriz é intuitiva. Pois na verdade, quanto mais stakeholders participarem do

processo de planejamento, melhor será o resultado final.

Entende-se cliente como aquele responsável pela contratação do projeto (obra),

normalmente o empreendedor, que pode ser um investidor, uma incorporadora. No

caso de empreendimentos imobiliários, não se trata do futuro usuário ou proprietário

das unidades individualizadas, mas do empreendimento como um todo.

Muitos problemas nas estimativas de durações estão relacionados a indefinições de

escopo de projeto, seja por dúvidas ou alterações constantes na definição do produto

imobiliário, seja no estudo de métodos e processos mais adequados, eficientes e de

menor custo possível. As indefinições geram postergação de decisões importantes e

estratégicas para o projeto e a demora impacta diretamente nos prazos finais do

projeto.

Isto fez com que o envolvimento do cliente (proprietário do negócio) acabasse se

caracterizando como um dos pontos mais relevantes no resultado da primeira

pesquisa, e destacando este participante em relação às demais partes interessadas e

envolvidas no projeto, como o construtor, projetista, fornecedores, dentre outros.

Assim, a participação mais próxima do cliente ou proprietário nas decisões de

planejamento aparece como uma diretriz importante na minimização das principais

causas de atraso identificadas.
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5.2.22. Métodos de gestão de escopo do projeto

Bastante vinculada à diretriz anterior (5.2.21), uma indefinição de escopo prejudica

muito o andamento do projeto.

Desta forma, é importante que se estabeleça uma metodologia simples e rápida de se

gerenciar o escopo do projeto.

O uso de ferramentas como a WBS, termos de declaração de escopo e respectivos

projetos e memoriais são importantes para esta definição, mas além disso,

recomenda-se um processo ágil para que o escopo seja sempre verificado,

questionado e revisado, quando necessário.

Termos de alteração de escopo, aditivos e outras ferramentas são comuns em obras

mais complexas, mas deveriam fazer parte de todo tipo de empreendimento.

5.2.23. Sistemas de fiscalização independentes

Uma das formas de se garantir isenção no monitoramento dos prazos de um

empreendimento é buscar uma avaliação de um ente externo ao processo.

Esta visão externa muitas vezes ajuda a eliminar certos “vícios” do planejamento, uma

vez que as equipes de produção podem estar focando apenas o plano de curto prazo

e este não representar de forma adequada ao cumprimento do Plano Mestre ou uma

efetiva ação de recuperação.

Este fato que pode acontecer, como já citado neste trabalho por Conte (2002), quando

o PPC de um projeto está beirando a 100%, mas a previsão de atraso global é grande.

Isto mostra hipoteticamente que a equipe da obra está cumprindo de forma

competente, programações que são na verdade ineficazes.

Isto não significa que a avaliação externa não possa estar ligada indiretamente ao

processo produtivo. Pode ser realizada tanto por departamentos de apoio à produção,

como por terceiros contratados para tal.
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5.2.24. Premissas por tipo de serviço

Como destacado por alguns autores, entre eles Kim e La Garza (2005), as diversas

condições que envolve a execução de um projeto podem afetar de forma diferente

determinados tipos de atividades.

Condições ambientais adversas (chuva intensa, por exemplo), afetam diretamente

serviços como terraplenagem, execução de fachadas, impermeabilização externa e

pintura. Como outros serviços, principalmente internos, não são afetados por estas

condições (revestimentos, enfiação, forros, instalação de bancas, dentre outros), é

necessário se estabelecer diferenciação entre os dias úteis disponíveis em um

determinado período (semana ou mês) para o primeiro grupo e para o segundo.

Este fato não precisa ser apenas vinculado a condições meteorológicas, mas pode

estar relacionado a questões regionais (feriados ou datas festivas), condições de

restrição de recursos em determinada época do ano (por exemplo no verão em

cidades litorâneas), acessos restritos (festas de rua, manifestações) ou simples

condição mercadológica de determinados grupos de serviços.

5.2.25. Resumo dos grupos de diretrizes e inter-relações

De maneira a melhor se entender a abrangência das diretrizes propostas e como elas

impactam positivamente o tratamento das causas de atrasos apontadas na primeira

pesquisa, referenciaram-se todas elas de forma ilustrada no quadro 13.
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Quadro 13 - Grupos de diretrizes e referência às causas pesquisadas

Tratamento das principais causas (pesquisa)

Nº Descrição Genérica da Diretriz A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1 Definição clara de equipes,
local e mobilização

2 Uso de premissas
mensuráveis e monitoráveis

3 Métodos que assegurem a
terminalidade dos serviços

4 Sistemas de produção puxada
e que evitem desperdícios

5 Gestão à vista (comunicação,
transparência e sinalização)

6 Foco em continuidade de
serviços, cadência da obra

7 Planejamento formalizado

8 Participação das equipes de
produção na definição de metas

9 Definição de metas realistas
(sem folgas arbitrárias)

10 Métodos que melhorem a
produtividade das equipes

11 Ambiente de trabalho
organizado, incentivos

12 Contratações conjuntas,
transparência c/ fornecedores

13 Planejamento de suprimentos
(antecedência)

14 Previsão de curvas de
aprendizado

15 Controle da qualidade dos
serviços

16 Logística de canteiro com
condições especiais

17 Analise de condições locais de
abastecimento

18 Sistemas de alertas
antecipados

19 Métodos de hierarquização de
decisões (prioridades)

20 Plano mestre mais detalhado
(caminho crítico)

21 Envolvimento do cliente no
planejamento e riscos

22 Métodos de gestão de escopo
do projeto

23 Sistemas de fiscalização
independente

24 Premissas por tipo de serviços

Fonte: O Autor



164

6. PESQUISA DE CAMPO EXPLORATÓRIA

6.1. Objetivos desta pesquisa de campo

Este estudo tem como objetivo analisar se as premissas sugeridas na estruturação

inicial do método descritas no capítulo 5 apresentam pertinência, verificando-se de

forma aprofundada quais das práticas descritas foram aplicadas na gestão dos prazos

em cada empreendimento, bem como possíveis impactos das mesmas na prevenção

dos atrasos ou recuperação caso ocorram.

Conforme descrito no item 2.5.4, para que os resultados obtidos sejam confiáveis será

realizado um estudo em diversas obras.

6.2. Caracterização e planejamento desta pesquisa

6.2.1. Elaboração do protocolo de estudo

Analogamente ao que foi estabelecido na primeira pesquisa de campo, e conforme

recomendações de Yin (2010), para se organizar o banco de dados dos estudos de

caso, buscou-se a elaboração de um protocolo de referência. Este protocolo orienta a

forma como os dados serão coletados, uma vez que em um estudo exploratório como

este, as informações certamente serão disponibilizadas de formas diferentes, e

eventualmente, dispersas ou incompletas.

Primeiramente foram buscados projetos que, por uma avaliação prévia do

pesquisador, com base em sua experiência profissional, tivessem chance de trazer

dados concretos e descrever casos de sucesso (obras que não atrasem). No entanto,

isto não é uma garantia de que os resultados serão favoráveis, fato que deve ser

incluso no protocolo.

Não necessariamente foi possível escolher empreendimentos que, além de potencial

de não atrasarem, estivessem com as obras se iniciando no mesmo momento de início

da pesquisa. Assim, o protocolo também deveria orientar esta questão.

Em seguida, o planejamento dos trabalhos sugere o estabelecimento de rotinas de

acompanhamento da evolução física da obra, registros e conclusões.
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A figura 59 ilustra o protocolo utilizado na avaliação das obras da amostra desta

segunda pesquisa de campo.

Figura 59 - Protocolo de estudo para a segunda pesquisa de campo

Fonte: O Autor
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6.2.2. Escolha das obras para estudo

Da mesma forma que descrito no capítulo 4, foi necessário que os projetos escolhidos

como parte desta segunda pesquisa estivessem dentro das restrições estabelecidas

no plano de pesquisa e compatíveis com àquelas definidas na primeira pesquisa de

campo.

Assim, a maior parte delas foi mantida (edifícios residenciais e comerciais

multipavimentos), com exceção dos atrasos expressivos, uma vez que nesta nova

amostra, buscaram-se projetos que não apresentaram atrasos significativos.

Como esta pesquisa busca a identificação de ferramentas, práticas ou rotinas nos

empreendimentos, entende-se que, mesmo que cada obra seja um projeto

independente e possua sua singularidade, muito provavelmente os métodos e

processos de planejamento sejam similares quando se trata de obras de uma mesma

construtora. Assim, deu-se preferência para a escolha de um empreendimento

representativo por construtora.

Como o estudo foi embasado em um protocolo que continha as diretrizes a serem

verificadas, estes empreendimentos foram acompanhados em um período específico

após janeiro de 2015, quando esta parte do desenvolvimento e proposição inicial do

Artefato já estava a finalizada.

Assim, algumas obras já estavam iniciadas e além das observações “in loco”, foram

discutidos seus históricos, principalmente aspectos relacionados ao planejamento

inicial.

Outros empreendimentos, ao contrário, foram acompanhados desde o início, mas seu

término acabou não contemplado pelas análises desta pesquisa. Estabeleceram-se

os meses de abril e maio de 2016 como limites para esta avaliação e consideraram-

se os índices de referência de progresso e ações de gestão positivas até aquele

momento. Caso posteriormente, fatos inesperados ou novas condições de trabalho ou

mercado impactassem negativamente o progresso destes empreendimentos,

infelizmente estes fatos não poderiam ser utilizados para avaliação.

No total, obras de oito empreendimentos foram estudadas em detalhes, sendo que as

estruturas de seus processos de planejamento podem ser verificadas no quadro 14.
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Quadro 14 - Características do processo de planejamento nas obras

Obra /
Construtora

N° Obras*/
Locais

Estrutura e características do processo de planejamento
na construtora, em especial na obra estudada

Empreendimento I

Construtora C
(médio porte)

7 obras
(Estado SP)

 Equipe de planejamento enxuta, responsável pelos estudos
estratégicos, orçamentos e negociações contratuais (venda);

 Plano mestre e planos operacionais realizados por empresa
especializada terceirizada junto com o Diretor Técnico;

 Programações de curto prazo realizadas pela equipe da obra.

Empreendimento II

Construtora J
(pequeno porte)

3 obras
(S.Paulo/SP)

 Diretor técnico centraliza as definições estratégicas (sócio
diretor focado em produtos e questões financeiras);

 Plano mestre, planejamento e programação realizados por
empresa parceira terceirizada.

Empreendimento
III

Construtora W
(pequeno porte)

6 obras
(S.Paulo/SP)

 Sócios atuando diretamente nos processos de pré-engenharia
(experiência de anos em outras construtoras);

 Equipe de planejamento interno, responsável pelos
orçamentos, plano mestre e planejamento operacional;

 Especificamente nesta obra foi alocado engenheiro de
planejamento (especialista), embora não seja prática usual.

Empreendimento
IV

Construtora O
(grande porte)

21 obras
(SP e RJ)

 Equipe de planejamento corporativa especializada, que atende
todas as obras, desde a pré-engenharia até as programações
de curto prazo, controles e indicadores;

 Pouco envolvimento da alta direção no plano operacional;
 A obra segue modelos corporativos e diretrizes do gerente;
 Técnico de planejamento (especialista) alocado na obra.

Empreendimento V

Construtora Y
(grande porte)

98 obras
(Brasil)

 Equipe de planejamento corporativa especializada, atende
todas as obras, com foco na pré-engenharia e plano mestre;

 Envolvimento do diretor técnico regional em todos os
processos operacionais;

 Gerente da obra com bastante autonomia (responsável pelo
desempenho do empreendiento em todos os aspectos).

Empreendimento
VI

Construtora AA
(pequeno porte)

3 obras
(S.Paulo e
interior SP)

 Sócio participa diretamente das discussões de planejamento
inicial, mas não é técnico (incorporador / financeiro);

 Equipe de planejamento terceirizada, responsável pelos
estudos estratégicos e planejamentos operacionais, que são
validados diretamente pelo diretor;

 Programações de curto prazo realizadas pela equipe da obra.
Empreendimento

VII

Construtora AB
(grande porte)

11 obras
(GO, DF e

SP)

 Equipe de planejamento na sede (GO) atende todas as obras
(alocação de profissional especilizado em obras de DF e SP);

 Gerente da obra com bastante autonomia, responsável pelo
planejamento e pelo desempenho do empreendimento.

Empreendimento
VIII

Construtora M
(médio porte)

5 obras
(Estado SP)

 Diretor técnico centraliza as definições estratégicas e deve
prestar contas aos sócios da empresa;

 Plano mestre, planejamento e programação realizados por
empresa parceira terceirizada.

(*) média de obras em andamento simultâneas no momento em que as obras estudadas estavam no período de
obra bruta (estrutura, alvenaria e fachada)

Fonte: O Autor
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6.2.3. Fontes de evidência

As fontes de evidência utilizadas são praticamente as mesmas da primeira pesquisa

de campo, relacionadas com as características da coleta de dados, como descrito a

seguir:

 Unidade de análise: processos de planejamento e gestão das obras de

empreendimentos de construção civil residenciais ou comerciais;

 Unidade de coleta de dados: pessoas e documentos disponíveis no processo

de planejamento e gestão do empreendimento;

 Fontes de coleta: de forma mais abrangente que a primeira pesquisa, são

entrevistas com os envolvidos no processo de gestão do empreendimento

específico (através de roteiros estruturados); documentos (cartas,

memorandos, minutas de reunião, relatórios ou artigos sobre o

empreendimento); registros em arquivo (mapas, gráficos, tabelas, dados de

clientes e outros), observação direta (visita de campo, participação de reuniões

ou atividades informais de coleta de dados) e observação participante (estudos

onde o pesquisador é membro da equipe do projeto ou desempenha papel

funcional em atividades de prestação de serviço).

6.3. Resultados individuais da pesquisa aplicada

Com o início dos trabalhos de campo, foi possível verificar diversas práticas

correlacionadas às diretrizes descritas no capítulo 5. No entanto, claramente várias

destas práticas acabam por atender ou correlacionar-se com mais de uma diretriz

sugerida na proposição inicial.

Este fato influenciou a estruturação da proposição final descrita nos capítulos 7 e 8.

Buscou-se uma nova forma de apresentação, uma organização mais focada na

evolução do processo de planejamento no empreendimento, do que em grupos de

diretrizes genéricos para todas as etapas, como havia sido sugerido inicialmente.

Como este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa, definiu-

se que isto seria feito com foco no relacionamento das práticas (ou um grupo de

práticas analisadas de forma conjunta) e em cada uma das descrições. As diretrizes
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propostas são elencadas e destacadas livremente, sendo novamente tratadas de

forma ordenada na consolidação dos resultados apresentada no item 6.4.

Pretende-se nos itens a seguir, descrever em detalhes, de forma sequencial por

empreendimento, como cada diretriz foi comprovada, as ações, evidências ou simples

iniciativas.

Caso alguma diretriz não seja citada nas descrições das obras, significa que não se

identificou nenhuma ação naquela direção. Isto será posteriormente destacado no

quadro do item 6.4.

A exceção se dá para a diretriz #7 (formalização do planejamento), a qual foi

claramente identificada em todas as oito obras, e desta forma, entendeu-se que não

acrescentaria maiores ganhos à individualidade do empreendimento, se fosse destaca

uma a uma em cada descrição.

De forma geral, todas as obras analisadas formalizaram suas ações de planejamento,

seja através de planos diretores detalhados, seja em programações de curto prazo

simples e práticas. Na própria descrição de aderência às outras diretrizes pode-se

perceber o grau de formalização do planejamento das obras, deixando claro que esta

diretriz é compartilhada por todos os gestores pesquisados.

No que se refere às demais diretriz, estas são destacadas nos itens dos

empreendimentos a seguir.

6.3.1. Empreendimento I

O Empreendimento I, executado pela Construtora C (que já teve obras avaliadas na

primeira pesquisa) caracteriza-se pela execução de 1 torre residencial de 27

pavimentos (sendo 3 deles sobressolos) e 1 subsolo, com 198 unidades, totalizando

22.744 m² de área construída, localizado em um térreo de 1.712 m² na cidade de

Santos/SP.

O empreendimento teve início em 20/08/2014, com previsão de término em

30/11/2016, mesma data da linha de base e 90 dias antes do prazo contratual. Até a

última data de acompanhamento dentro das atividades desta pesquisa (medição em

30/04/2016), a obra apresentava adiantamento de 4,62% do progresso físico previsto



170

na linha de base e, desta forma, a obra foi escolhida para análise de boas práticas de

planejamento físico e gestão de prazos.

A figura 60 ilustra a construção do edifício em duas datas diferentes, sendo algumas

das vezes em que o pesquisador acompanhou as atividades desta obra.

Figura 60 - Fotos do Empreendimento I (Set/15 e Jan/16)

Fonte: O Autor

As práticas identificadas nesta obra são descritas nos tópicos a seguir.

 Cronograma preliminar detalhado no caminho crítico

O prazo que estava sendo negociado com o cliente, durante o processo de seleção

da construtora era de 28 meses. No entanto, o projeto possuía característica singular

e não usual para a construtora: a área de lazer localizava-se na cobertura do prédio.

Desta forma, verificou-se que muitos dos serviços deste setor, que normalmente são

executados em paralelo com parte das atividades da torre (pavimentos tipo), seriam

concentrados nos meses finais da obra, caracterizando-os como parte do caminho

crítico do empreendimento e gerando um risco para se alcançar o prazo em

negociação.

Elaborando-se um cronograma preliminar detalhado, que envolveu a participação de

empresas parceiras ainda não contratadas, em especial o subempreiteiro de fachada,

chegou-se a um prazo ideal de 31 meses, mesmo com a antecipação de parte dos

serviços que antes estavam concentrados no final da obra.



171

Desta forma, evidencia-se um exemplo de prática baseada na diretriz #20 (plano

mestre detalhado). Esta prática foi muito importante para se levantar os riscos do não

cumprimento do contrato e auxiliar as negociações em curso.

Como resultado, buscando-se manter a competitividade junto ao cliente, entendeu-se

que comercialmente seria mantido o prazo de 28 meses, mas seria permitido à

construtora a antecipação da mobilização da equipe de obra e execução dos serviços

preliminares, de terraplenagem e contenção, fato que ocorreu. Desta forma, apesar

de contratualmente a obra ter início em abril de 2014, diversos serviços já foram

iniciados em janeiro daquele mesmo ano, sendo estes custos arcados pela

construtora até a primeira medição contratual em abril. Apesar de certo impacto no

fluxo de caixa, este investimento inicial somente foi aceito pela diretoria da construtora

pela justificativa técnica que o estudo preliminar detalhado mostrou.

 Elaboração de cronograma sem folgas

O fato da linha de base ser definida praticamente como o próprio cronograma desafio

gerou ao menos um fato positivo, de que todas as atividades foram definidas sem

folgas, evidenciando práticas alinhadas à diretriz #9 (metas realistas), descrita na

proposição inicial.

No entanto, foram relatados diversos impasses entre equipe de planejamento e equipe

da obra com relação às metas de programação, sempre com a pressão de se

estabelecer uma certa folga por parte do engenheiro da obra, o que não foi atendida.

Outro aspecto importante foi estabelecer o sábado como dia não útil no cronograma,

embora efetivamente trabalhado em canteiro. De uma certa forma, este dia foi utilizado

muitas vezes como um “pulmão” para a obra, mas sua utilização mais importante

relacionava-se a serviços auxiliares (não menos importantes) que não constavam no

cronograma. Estas atividades, tais como limpezas contínuas, organização, ascensão

da bandeja, dentre outras, geravam restrições no pleno atendimento das

programações semanais se não adequadamente executados.

 Utilização de calendários diferenciados por serviço

A prática de utilização de múltiplos calendários, aderente à diretriz #24 (premissas por

tipo de serviço), pôde ser claramente observada na obra.
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A equipe de planejamento utilizou praticamente dois calendários diferentes de dias

úteis para a elaboração dos cronogramas, como pode ser observado na figura 61.

Figura 61 - Cronograma com 2 calendários de dias úteis (padrão e chuva)

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora C)

De acordo com o modelo adotado pela obra, os calendários são:

 Calendário padrão: com 5 dias úteis (sábado não contemplado, conforme

descrito no item anterior) e feriados nacionais, além de emendas e recessos

de final de ano compatíveis às rotinas padrão da empresa; e

 Calendário de chuvas: que incluía dias não trabalhados adicionais aleatórios

conforme período: para os meses de outubro e março (3 dias trabalhados a

menos), em novembro e fevereiro (4 dias), dezembro e janeiro (5 dias) e nos

demais meses, 1 dia útil a menos.

O calendário de chuvas foi correlacionado aos serviços de fundação, estrutura,

fachada, terraços (piso, impermeabilização, revestimento) e térreo externo (pisos,

impermeabilização, revestimentos externos, piscina, dentre outros).

Desta forma, estes serviços não tiveram alteração em suas durações, mas as datas

de início e término previstas variaram de forma diferente das demais atividades

relacionadas ao calendário padrão.
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Um ponto interessante observado com esta prática está no fato de que, se o serviço

correlacionado ao calendário de chuvas tiver previsão de início exatamente no dia

posterior a algum dia não trabalhado incluso aleatoriamente, a programação irá perder

um dia efetivamente útil. Esta questão era corrigida pelos líderes das equipes nas

ordens de serviço diárias, muitas vezes não contempladas no planejamento formal.

 Inserção de curvas de aprendizado das durações de serviços repetitivos

Verificou-se a prática de estabelecer durações diferentes para a execução dos ciclos

iniciais do serviço de estrutura dos pavimentos tipo, conforme sugere a diretriz #14

(curvas de aprendizado) do da proposição inicial.

Conforme projeto de estrutura, o andar tipo inicia-se efetivamente no 7.º andar, após

a execução dos sobressolos (até o 3.º andar) e dos pavimentos com áreas

diferenciadas ou mezaninos (até o 6.º andar). Desta forma, verificou-se o

planejamento da linha de base com ciclos distintos a partir desta laje: 7.º pavimento

(ciclo de 8 dias), 8.º e 9º pavimentos (ciclo de 6 dias) e a partir do 10.º pavimento, o

ciclo de 5 dias que garantia a concretagem de em média 1 laje por semana até o 26.º

andar.

Esperava-se que esta prática fosse estendida a outros serviços importantes, inclusive

àqueles de relação direta com a estrutura, como alvenaria, por exemplo. No entanto

isto não foi verificado, restringindo-se o uso apenas às atividades de estrutura.

 Contratações de serviços similares com o mesmo subempreiteiro

Identificou-se nesta obra a contratação de forma global para inúmeros serviços

similares, minimizando a complexidade na gestão das equipes no canteiro e buscando

incentivar os profissionais que foram alocados no empreendimento. Assim, a prática

está alinhada às diretrizes #10 (sistemas para aumento de produtividade) e #12

(contratações conjuntas).

Ao menos dois exemplos foram vivenciados pelo autor. O primeiro refere-se à

contratação de uma empresa para a execução da estrutura (tipos e periferia) e de

parte da fundação (blocos, baldrames, sapatas). O segundo refere-se a outra empresa

que foi contratada para a realização de todas as atividades de alvenaria, contrapiso e

revestimentos argamassados.
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Apesar dos benefícios da diminuição de interações com líderes de empresas

diferentes, esta prática traz um risco que deve ser avaliado: a concentração de

serviços em poucas empresas gera maior dependência das mesmas, o que só é

possível com um bom conhecimento da estrutura e quantidade de obras atendidas

pela empresa contratada, bem como avaliação anterior de serviços já prestados.

Assim, a transparência é vital para o sucesso da parceria, que inclui também

supervisão mais próxima das equipes, em especial da quantidade de funcionários por

tipo de serviço, uma vez que alguns deles poderão executar mais de uma frente

diferente.

 Cronograma de contratações

Seguindo premissas definidas com base na diretriz #13 (planejamento de

suprimentos), a obra estabeleceu uma programação específica para as atividades de

suprimentos, desde a etapa de pré-obra, buscando-se antecipação das contratações.

O cronograma consolidado estabelecia as principais atividades referentes ao

processo de aquisição de materiais, serviços e equipamentos, desde a elaboração

das cartas convite aos possíveis participantes das concorrências, até a datas previstas

para mobilização ou entrega, como apresentado na figura 62.

Figura 62 - Cronograma de contratações do empreendimento

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora C)
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Este planejamento é dinâmico, atualizado mensalmente com a inserção das datas de

status (controle), que alimenta as datas previstas para cada atividade, identificando

se as mesmas estão em dia ou não.

Desta forma, pode-se focar quais itens necessitam de ação gerencial para que não se

transformem em restrições de início das atividades do cronograma global (que

também deve estar constantemente alinhado com as datas do cronograma de

contratações, evitando-se antecipação de entrega ou mobilização indesejada).

 Avaliação de restrições da programação mensal

Identificou-se nesta obra uma sistemática de hierarquização da importância da

atividade em relação ao seu comprometimento com o avanço físico da obra. Esta

prática é conceituada internamente pela construtora como avaliação das restrições da

programação, item aderente à diretriz #19 (hierarquização de decisões).

Na visão consagrada de análise de restrições defendida por autores ligados ao Lean

Construction, a restrição é analisada sob a ótica de várias vertentes que inviabilizam

o início dos serviços (falta de material, falta de definições de projetos, abastecimento,

ou outras restrições classificadas previamente com base em um banco de dados da

empresa). Neste conceito, cada restrição tem a mesma importância (a somatória de

todos gera o cálculo do de índices de restrições ou IRR). Nesta obra, a análise de

restrições utiliza os pesos das atividades para o cálculo de um índice de risco.

A análise se resume a três tipos de restrição: (a) frente de serviço liberada, (b) material

já entregue na obra (disponível) e, (c) equipe dimensionada (ou já mobilizada). Uma

tarefa que possui 1 destas três restrições é classificada com o “farol” amarelo e com

2 ou 3 das restrições anteriores com o “farol” vermelho.

A ideia do farol gera o senso de urgência na eliminação das restrições. O peso das

atividades em relação à meta de progresso físico gera o senso de priorização de quais

delas devem ser primeiramente tratadas para se aumentar as chances de se atingir a

meta de produção. Desta forma, esta prática complementa outras citadas

anteriormente, que estão alinhadas às diretrizes #10 (sistemas para aumento de

produtividade) e #18 (sistemas de alerta antecipado).
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A tabela de pesos com os índices de restrição é apresentada na figura 63. No

exemplo, a meta de progresso do mês de maio é de 5,91%, sendo 0,91% (ou seja,

cerca de 1/6 do peso da programação deste mês) com ao menos 1 tipo de restrição a

ser eliminada em campo.

Figura 63 - Tabela de pesos com índices de restrição

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora C)

A tabela também apresenta pesos relacionados às metas de mais 2 meses, apenas

para se avaliar possíveis atividades que matematicamente não são impactantes no

primeiro mês, mas que em breve podem ser importantes. Estes dados podem

visualmente indicar a necessidade de atuação prioritária em itens que não estão

sinalizados com o farol.

Outra forma de se avaliar estes indicadores é o risco de não cumprimento da meta de

produção. Mas o índice gera uma variável quantitativa para expressar apenas o risco

de não atendimento por restrição (não contempla risco de não atendimento por

improdutividade ou falhas durante a execução).



177

 Reuniões específicas de programação e comprometimento com as metas

Uma prática interessante identificada no empreendimento relaciona-se ao modo como

as programações e metas de produção eram acordadas com as equipes.

Nesta obra não eram realizadas reuniões gerais de planejamento, com a participação

de todas as equipes. Embora seja também uma boa prática e traga seus benefícios,

nesta obra foi adotada a realização de reuniões individuais, com discussões

aprofundadas e participação não apenas dos líderes ou encarregados de cada

subempreiteiro, mas muitas vezes com os sócios das empresas.

Nestas reuniões, não apenas eram discutidas as metas, logística de abastecimento e

restrições (o que demonstra um alinhamento inicial à diretriz #17 - avaliação das

condições de abastecimento), mas também registrava-se o comprometimento das

equipes no atendimento daquelas metas, com a formalização de atas que eram

assinadas pelos encarregados e arquivadas pela equipe de planejamento e de

produção da obra, como pode ser observado na figura 64.

Figura 64 - Ata de reunião de planejamento com metas de produção

Fonte: O Autor (exemplo de documento de planejamento da Construtora C)
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Desta forma, evidenciam-se ações relacionadas às diretrizes #7 (formalização do

planejamento) e #8 (participação das equipes de produção).

 Detalhamento da logística de abastecimento da obra

O projeto do canteiro é dinâmico e seu planejamento está reproduzido em grandes

painéis instalados nas imediações dos escritórios de engenharia e sala de reuniões.

O painel é metálico e possui peças imantadas representativas das salas, estoques,

equipamentos, locais de produção e diversos outros desenhos importantes, que são

constantemente atualizados, com base nas programações de abastecimento ou plano

de ataque dos serviços (figura 65).

Figura 65 - Projeto de canteiro dinâmico

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora C)

Como o canteiro tem acessos restritos, esta prática foi determinante para minimizar

os gargalos de abastecimento e fluxo, alinhada com a diretriz #16 (logística de

canteiro).

Insumos
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Esta ferramenta se mostrou muito interessante, não apenas pela facilidade de

visualização dos locais de estoque e organização da obra após a definição dos

espaços, mas como ferramenta de discussão nas reuniões de planejamento. Como o

quadro pode ser alterado rapidamente e seus elementos representam

aproximadamente as escalas corretas dos espaços por tipo de insumo, é possível a

construção de diversos cenários visuais para que todos possam decidir qual a melhor

estratégia para o momento da obra, bem como analisar possíveis restrições pontuais.

Normalmente, quando se estabelecem projetos de canteiro “estáticos”, busca-se uma

representação gráfica que ilustre a maior parte dos momentos (datas / horários)

naquela etapa, otimizando-se tempo de elaboração, impressões e troca de quadros.

Mas, muitas vezes as restrições ocorrem nos momentos onde as condições

apresentadas no projeto são ligeiramente diferentes do que foi planejado ou de

momentos pontuais não contemplados, o que com a utilização da ferramenta, foi

evitado.

 Estabelecimento de datas-marco de controle

Para este empreendimento, foram estabelecidas desde o início do processo 10 datas-

marco importantes para a gestão adequada do caminho crítico da obra. A maior parte

delas relaciona-se com datas de concretagem de setores que liberam outros serviços,

além de itens de fachada e habite-se.

Além de trazerem de forma clara as metas parciais a serem atendidas pelas equipes

de obra (o que gera certa motivação e sentimento de trabalho em equipe), estas datas

geram alertas antecipados de problemas que às vezes não são claros em

programações muito detalhadas e/ou com problemas de compatibilidade.

Desta forma, esta prática demonstra alinhamento da obra com a diretriz #18 (sistemas

de alerta antecipado).

A importância dada a estas datas pode ser observada posteriormente na figura 66,

que retrata a visibilidade destas informações nos ambientes da obra.
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 Comunicação visual do planejamento, metas e performance dos serviços

Finalizando os pontos evidenciados no empreendimento que estão alinhados às

diretrizes da proposição inicial do método, observou-se que há uma preocupação dos

gestores em divulgar de forma visualmente clara e sempre atualizada, as informações

referentes ao planejamento operacional da obra (o que demonstra convergência à

diretriz #5 - gestão à vista).

A figura 66 apresenta alguns dos exemplos de comunicação relacionadas ao

planejamento que são implementadas pela empresa, tais como os quadros referentes

à logística da obra, suprimentos, programações e acompanhamento da evolução dos

serviços.

Figura 66 - Exemplos de comunicação visual sobre itens do planejamento

Fonte: O Autor (fotografado na obra, parte do processo de planejamento da Construtora C)

As metas de produção (incluindo datas-marco) e status de cada serviço são

visualizados por todos, incluindo serviços que apresentam restrição de execução.
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Por fim, verificou-se a comunicação de serviços relativos à estrutura e ao

reescoramento sinalizados em cada andar tipo do edifício, como destaca também a

figura 66.

Assim, de forma ainda inicial, percebe-se que a diretrizes #1 (planejamento de

equipes) e #4 (produção puxada) estão presentes em parte das ações de

planejamento do empreendimento. Como não se verificou ações similares para outros

serviços que são realizados no andar (que com certeza trazem interferências nas

programações, principalmente obra fina e acabamentos), entende-se que estas

diretrizes ainda não são evidentes no empreendimento.

 Comentários gerais

Nas entrevistas com os responsáveis pela obra, algumas práticas eram apresentadas

como implantadas, embora em sua essência não trouxessem elementos que

pudessem caracterizá-las como válidas. Alguns exemplos são citados:

 Apesar de descritos alguns elementos que melhoram as condições de

execução dos serviços e podem até gerar motivação das equipes (datas

marco, contratações conjuntas, dentre outros), todos eles trazem esta questão

de forma indireta, o que não demonstra a efetiva aderência à diretriz #11

(ambiente de trabalho organizado) com práticas específicas com este objetivo;

 Segundo a equipe de planejamento, a obra utilizava dois cronogramas de

referência: um contratual e um com metas de produção arrojada (desafio). Esta

prática demonstraria, na visão dos gestores, a constituição de cenários que

pudessem auxiliar a antecipação de riscos, ou ainda representam a

diferenciação de durações realistas e otimistas. No entanto, o que se verificou

foi a existência de uma curva de referência contratual, que nada tinha a ver

com um planejamento detalhado em cenário adverso e um cronograma

“desafio”, que era exatamente a linha de base. Assim, a única referência

técnica era a linha de base com cenário mais provável;

 De acordo com a equipe da obra, há uma cadência definida para o projeto,

correlacionada ao ciclo da estrutura; mas observando-se os cronogramas em

uso, diversos serviços apresentavam ciclos diferentes;
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 Foi comentado pelos gestores que há práticas para se garantir a terminalidade

e evitar retrabalho, tais como a existência de um macro fluxo, e o

monitoramento constante da equipe da qualidade. Mesmo sendo verificada a

implantação, julga-se que estes processos não garantem eficientemente a

terminalidade na obra, pois vários pontos de descontinuidade foram

encontrados (talvez o macro fluxo seja apenas uma orientação e não um

mecanismo de controle);

 Apesar de não se verificar sistemas de garantia de terminalidade, existe um

sistema de gestão da qualidade implantado na obra, com suas padronizações

e limitações próprias deste tipo de ferramenta (diretriz #5 - gestão à vista,

evidenciada de forma inicial);

 Pretendeu-se identificar o monitoramento das premissas de planejamento, tal

qual foi relatado pela equipe da obra. No entanto, a grande maioria das

informações eram acompanhadas sem registros de evolução formal, como

quantitativos e restrições.

6.3.2. Empreendimento II

O Empreendimento II, executado pela Construtora J (que já teve obras avaliadas na

primeira pesquisa) caracteriza-se pela execução de 2 torres residenciais de 16

pavimentos cada uma, edifício garagem e estacionamento descoberto, com 263

unidades, totalizando 15.250,67 m² de área construída, localizado em um terreno de

5.381,72 m² na cidade de São Paulo/SP.

O empreendimento teve início em 01/09/2015, com previsão de término em

30/06/2017, mesma data da linha de base e 32 dias antes do prazo contratual. Até a

última data de acompanhamento desta pesquisa (medição em abril de 2016), a obra

apresentava adiantamento de 2,76% do progresso físico previsto. Desta forma,

também foi escolhida para análise de boas práticas de planejamento e gestão.

A figura 67 ilustra a construção do edifício em dois momentos quando se deu a

interface do pesquisador com a equipe da obra.
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Figura 67 - Fotos do Empreendimento II (Fev/16 e Mai/16)

Fonte: O Autor

As práticas identificadas no empreendimento são descritas nos tópicos a seguir.

 Estabelecimento de cenários com metas realistas

Observou-se no planejamento da obra, uma preocupação em se estabelecer metas

de produção aderentes à realidade das condições do canteiro, equipes e

subcontratados, não permitindo a procrastinação de atividades ou o consumo de

margens de segurança aleatórias que pudessem trazer riscos ao projeto. Esta

orientação alinha-se totalmente com a diretriz #9 (metas realistas).

Ao mesmo tempo, como o cliente contratante exige uma referência contratual também

realista, optou-se em estabelecer 2 cenários de referência.

Um deles retrata um referencial realista e que será estabelecido como base para a

definição de datas-marco de controle e obrigações contratuais. Estas premissas e a

rede de precedência resultante, bem como seu cronograma e Curva S foram utilizados

como linha de base da obra.

Em seguida, buscou-se a antecipação de todas as atividades com a revisão das

premissas para um cenário otimista. Estas datas e o cronograma resultante seriam

utilizados como referência para as metas de curto prazo (chamado em algumas

empresas de cronograma desafio). Na verdade esta nova referência acaba sendo o

real parâmetro de acompanhamento das equipes no canteiro. Dela é possível se

verificar o ritmo das atividades.
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A figura 68 ilustra a curva com os dois cenários, sendo uma curva a linha de base

(contratual, com premissas mais prováveis) e a outra, a curva de reprogramação

resultante do andamento real da obra.

É possível verificar que esta sistemática garantiu que a obra permanecesse adiantada

em relação à linha de base inicial e pelos dados mensais plotados no gráfico,

claramente comprova-se que é a referência usual de programação da obra.

Esta prática poderia ser classificada também como uma ação de produção "puxada”,

lembrando a diretriz #4 (produção puxada), embora não no contexto original de

quando foi criado este conceito. Desta forma, classificou-se como uma diretriz ainda

inicial no empreendimento.

Figura 68 - Curva S dos 2 cenários de planejamento (realista e otimista)

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora J)

 Definição de premissas mensuráveis

Para o desenvolvimento das durações de cada atividade, a equipe de planejamento

da obra estabeleceu alguns memoriais de cálculo com premissas de produtividade,

equipe e o cálculo de quantidades dos projetos executivos. Um exemplo deste

memorial e desenho de apoio pode ser observado na figura 69.
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Figura 69 - Exemplo de memorial de cálculo dos serviços

Fonte: O Autor (recorte do processo de planejamento da Construtora J)

Com o andamento da obra, a cada início de serviço atrasado ou medição de progresso

inferior ao previsto na linha de base ou na reprogramação, estas premissas eram

revistas. Identificavam-se quais delas não estavam sendo prioritariamente cumpridas,

afetando a programação mensal ou trimestral.

Tal procedimento comprova a aplicação da diretriz #2 (premissas mensuráveis),

embora o monitoramento não seja realizado de forma padrão, sistemático.

Observa-se também que a prática foi implementada apenas em atividades do caminho

crítico. Apesar de suficiente para os gestores do projeto, entende-se que poderia ser

também estendido para outras atividades importantes para o empreendimento.

 Utilização de calendário de chuvas

A utilização de calendários diferentes, em especial relativo a chuvas (aderente à

diretriz #24 - premissas por tipo de serviço) foi verificado na obra.
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A sistemática é muito semelhante à descrita no Empreendimento I, sendo aplicados 2

bases de referência de dias úteis, uma delas apenas com dias não trabalhados em

feriados ou recessos, e outro com menor previsão de dias úteis em alguns meses

(calendário de chuvas).

O calendário de chuvas para esta obra foi correlacionado às atividades de fundação,

estrutura, revestimento de fachada, impermeabilização da cobertura e atividades

externas do térreo.

 Datas de referência do caminho crítico

Conforme descrito no item anterior, a obra estabeleceu algumas datas-marco para

controle do caminho crítico. Esta prática, alinhada com a diretriz #18 (sistemas de

alerta antecipado), fornece subsídios para a tomada de ações preventivas, pois a

ferramenta está ligada diretamente às datas de reprogramação, ou seja, não são

informações estáticas.

Conforme pode ser observado na figura 70, as datas da linha de base são fixas e

mensalmente, após a reprogramação do período as novas datas de previsão de início

e término são alimentadas, evidenciando os possíveis atrasos de forma antecipada.

Figura 70 - Recorte da planilha de datas marco da obra

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora J)
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No quadro em questão, verificam-se serviços que teoricamente não estão atrasados,

mas sim, pela reprogramação, tem previsão de serem realizados em datas posteriores

ao definido na linha de base. Este alerta faz com que, naturalmente, sejam discutidas

e registradas as consequências em se manter as premissas de reprogramação

válidas.

 Aspectos positivos de comunicação visual

Focando-se na análise de práticas que evidenciam a diretriz #5 (gestão à vista),

verifica-se que no empreendimento há uma divulgação dos aspectos mais importantes

do planejamento, porém realizados de forma muito simples e pouco sistematizada.

Algumas destas informações podem ser visualizadas na figura 71.

Figura 71 - Exemplos de comunicação visual sobre itens do planejamento

Fonte: O Autor (fotografado na obra, parte do processo de planejamento da Construtora J)
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 Programação por equipe

Analogamente o item anterior, verifica-se uma iniciativa de implantação de modelos

de programação por equipe, com o objetivo de organizar o fluxo de subcontratados, o

que se corretamente implantados, poderiam evidenciar a diretriz #1 (planejamento

detalhado de mobilização de equipes).

Porém, houve o entendimento que a ferramenta disponível não é a mais adequada,

uma vez que traz somente as metas quinzenais de cada equipe e não o detalhe de

como devem ser mobilizadas, efetivos ou quando devem entrar em cada local (pois

dependem do término de serviços de outras equipes).

A figura 72 ilustra a planilha muito simples utilizada ela obra para cada empreiteiro,

que é impressa e entregue nas reuniões de planejamento da obra.

Figura 72 - Programação (metas) por empreiteiro

Fonte: O Autor (planilha de planejamento e controle da obra, Construtora J)

Mesmo não proporcionando grandes organizações de fluxo, uma qualidade desta

ferramenta é o total entendimento das equipes de suas metas, sejam elas que todos

os níveis (encarregados, líderes e oficiais). Por ser simples, a planilha incentiva a

discussão das possibilidades ou não do cumprimento e o fato das metas serem
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quinzenais geram foco do alcance dos objetivos, indiretamente trazendo

informalmente ações relacionadas à diretriz #8 (participação das equipes de

produção).

 Processo simples de análise de restrições

Outro aspecto importante identificado na obra refere-se à implementação de uma

prática muito simples de análise de restrições. Apesar de não formalizada

adequadamente, é realizada uma análise semanal com o objetivo de se avaliar quais

seriam as necessidades de ações internas que garantam a execução das atividades.

Funciona como uma lista de pendências para se evitar a parada das frentes.

Uma das listas de pendências é ilustrada na figura 73.

Figura 73 - Exemplo simples de análise de restrições para início de serviços

Fonte: O Autor (documento relativo ao processo de planejamento da Construtora J)

Esta prática simples, talvez usual em diversos empreendimentos, não é evidenciada

de forma clara e sistematizada, continua informal e dependendo de atitudes gerenciais
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da equipe da obra, o que não a caracteriza como diretriz #19 (hierarquização de

decisões) efetivamente implantada.

Desta forma, pode ser tomada como um ponto inicial para a discussão de melhorias

e inclusão de ações ou registros complementares, que estruturem uma prática efetiva

e direcionadas a outras obras da empresa.

 Uso de linhas de balanço para organização da produção

Verificou-se neste empreendimento o uso da LOB, como forma de se exemplificar

práticas aderentes à diretriz #6 (cadência dos serviços).

A ferramenta foi aplicada de forma independente nas duas torres do empreendimento

e como ilustrado na figura 74. Seu uso mais característico no empreendimento está

relacionado à identificação de incompatibilidades do plano de médio prazo.

Os dados de entrada para a linhas vêm diretamente do cronograma (datas de início

de término de cada serviço que são plotadas no gráfico) e pela figura, podem ser

observados vários pontos onde estas linhas se cruzam (círculos vermelhos), indicando

pontos de ajuste no planejamento.

Figura 74 - Linhas de balanço com incompatibilidades (destacadas em vermelho)

Fonte: O Autor (arquivo fornecido pela Construtora J)

Assim, entende-se que o empreendimento não se beneficia de todas as qualidades

do método. Percebem-se por exemplo, linhas que nem precisariam ser representadas,
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pois são características de praticamente o mesmo ciclo produtivo, caso das linhas de

“alvenaria estrutural” e “estrutura de concreto” (laje), por exemplo. Naturalmente estes

dois serviços poderiam ser representados em um único ciclo de estrutura, este sim,

com a necessidade de ser balanceado.

Percebem-se também muitos “vazios” entre as linhas, o que indica possíveis folgas

entre as equipes, indicando possibilidades de antecipação de serviços ou a diminuição

do lead time.

Mesmo com todas estas possíveis melhorias, o fato de maior importância verificado

na obra é a manutenção do ritmo das atividades, comprovado pelas inclinações

uniformes das atividades. Isto mostra de apesar do uso restrito da ferramenta, há uma

preocupação da equipe da obra no balanceamento das atividades no canteiro (manter

o ritmo da obra), o que muito ajudou a garantir a previsibilidade das programações e

administração dos fluxos do canteiro.

 Comentários gerais

Outras práticas interessantes menos impactantes na redução de atraso foram

identificadas ou descritas pelos responsáveis da obra. Porém, estas caracterizavam-

se mais como iniciativas promissoras do que como evidências de diretrizes da

proposição inicial.

Pode-se citar, por exemplo, a elaboração de um cronograma preliminar e desenhos

de apoio para discussão antecipada do plano de execução da obra. Ação esta que

por não ter elaboração sistematizada (era apenas uma referência prévia do

cronograma final que estava em elaboração e dependia de informações voluntárias

dos envolvidos) não foi considerada como evidencia da diretriz #20 (plano mestre

detalhado).

Outro ponto interessante está relacionado às contratações de pacotes conjuntos, o

que poderia evidenciar a diretriz #12 (contratações conjuntas). No entanto, o que se

verificou não era uma diretriz que buscasse ganhos de produtividade e minimização

de riscos, mas sim apenas uma tradição da empresa de se contratar os mesmos

fornecedores. Não havia controles ou direcionamentos dos pacotes por condição de

atendimento, apenas de uma condição favorável para a obra.
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6.3.3. Empreendimento III

O Empreendimento III, executado pela Construtora W (não tem obras avaliadas na

primeira pesquisa) caracteriza-se pela execução de 1 torre residencial de 24

pavimentos, 4 sobressolos, com 302 unidades, totalizando 23.615,00 m² de área

construída, localizado em um terreno de 2.792,00 m² na cidade de São Paulo/SP.

O empreendimento teve início em 13/03/2015, com previsão de término em

22/05/2017, mesma data da linha de base e 31 dias antes do prazo contratual. Na

última data de acompanhamento do pesquisador (medição em abril de 2016), a obra

apresentava adiantamento de 28,1% do progresso físico previsto na linha de base,

embora como se descreverá mais adiante, a referência adotada posteriormente seria

a curva desafio da produção. Por esta característica, a obra também foi escolhida para

compor a amostragem da pesquisa.

Este empreendimento apresenta uma característica interessante: um dos sócios do

incorporador, ou seja, o cliente do projeto, é um fundo de investimento imobiliário

estrangeiro. Desta forma, todos os relatórios gerenciais da obra eram desenvolvidos

e duas línguas (português e inglês)

A figura 75 ilustra a construção do edifício em duas datas diferentes quando da

realização de algumas das visitas do pesquisador.

Figura 75 - Fotos do Empreendimento III (Set/15 e Abr/16)

Fonte: O Autor
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 Premissas de planejamento mensuráveis e gerenciáveis

Nesta obra foi verificado um cuidado especial no dimensionamento adequado das

atividades, com base em levantamentos quantitativos e na construção de parâmetros

de produção que originaram o estabelecimento das durações das atividades.

Esta prática está intrinsecamente ligada à diretriz #2 (premissas mensuráveis), mas

pode-se afirmar que também há uma complementariedade na diretriz #24 (premissas

por tipo de serviço), pois há fortes indícios de preocupação de diferenciação dos

parâmetros conforme tipo de serviço a ser executado no canteiro, e também da diretriz

#10 (sistemas para aumento de produtividade), uma vez que os melhores caminhos

para melhorar a produtividade são estudados com frequência, baseada nos diversos

cenários que os estudos trazem para a mesa de discussão de planejamento.

Foram evidenciados neste empreendimento durante a etapa de definição das

premissas, estudos de quantitativos, equipes e índices de produção para os serviços

de estrutura, alvenaria, contrapiso, revestimentos argamassados internos, gesso e

fachada. A figura 76 ilustra um destes levantamentos, no caso, relativo ao serviço de

contrapiso.

Figura 76 - Premissas para planejamento do serviço de contrapiso

Fonte: O Autor (dados fornecidos pela Construtora W)
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 Plano de ataque com detalhes de logística e abastecimento

Figura 77 - Evolução do canteiro por fases

Fonte: O Autor (parte do plano mestre da Construtora W)
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Nesta obra observa-se a preocupação muito grande de estudos detalhados de como

sevem ser realizadas as diversas atividades no canteiro, desde o estudo de

posicionamentos de equipamentos, os locais de estoque, até a evolução do canteiro.

A figura 77 ilustra o planejamento da logística por etapas, que é acompanhado dos

desenhos e programação do uso dos equipamentos de transporte vertical (grua e

cremalheiras), atendendo as diretrizes #16 (logística de canteiro) e #20 (plano mestre

detalhado).

Os líderes de obra participaram ativamente na definição das premissas, como descrito

no item posterior, o que garantiu comprometimento das equipes com as metas

estabelecidas e com a forma de execução das atividades, item também alinhado com

a diretriz #8 (participação das equipes de produção).

For fim, verifica-se ainda uma referência parcial à diretriz #17 (avaliação das

condições de abastecimento), pois as discussões de logística também envolveram

aspectos da localização do empreendimento, que se situa em uma zona de restrição

importante na cidade de São Paulo. O que fez com que as práticas não fossem

totalmente aderentes a esta diretriz foi a falta de uma sistemática de consulta efetiva

aos subcontratados e fornecedores, pois a previsão foi realizada através da

experiência do corpo gerencial da construtora.

 Análise de cenários

De forma similar ao que foi observado no empreendimento anterior, a obra busca de

forma contínua a antecipação dos serviços descritos na linha de base contratual.

Neste caso, a diferença ocorre na definição da linha de base inicial (e contratual), que

foi estabelecida com algumas margens de segurança propositais, visto a multa

contratual pesada em que a construtora estava submetida.

Assim, claramente esta curva e seus planos resultantes não poderiam ser utilizados

como ferramentas de programação de produção, pois fatalmente trariam riscos ao

empreendimento. Naturalmente, foi estabelecido um planejamento denominado

“desafio”, o qual considera prazos “otimistas” para os serviços de ocorrência mais

próximos da data de status da obra, ou prazos “mais prováveis”, em alguns casos,
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para serviços que serão realizados mais tarde ou com alguma indefinição de premissa

ou contratação naquele momento.

O que se percebeu nesta prática, é que, com o passar dos meses, pelo fato das datas

de execução reais estarem muito antecipadas à linha de base, o próprio cliente (no

caso, um fundo internacional) não utilizava mais esta curva como referência, pois

todas as datas de controle não eram coerentes com a realidade da obra.

Como o cliente preferiu acompanhar a evolução da obra pela curva “desafio”, esta foi

colocada no relatório e à medida que alguma antecipação substancial da obra era

vislumbrada, a curva “desafio” (goal) de referência era atualizada, como pode ser

verificado na figura 78, que apresenta uma segunda e uma terceira revisão da curva

desafio, num intervalo de 4 meses entre as duas versões.

Figura 78 - Referenciais contratual, desafio e real, em 2 momentos da obra

Fonte: O Autor (retirado de relatórios gerenciais da Construtora W)

Assim, entende-se que na obra há uma sistemática de busca contínua de antecipação

de tarefas e eliminação de folgas arbitrárias (mesmo que elas existam como

referencial contratual, como observado), itens alinhados às diretrizes #4 (produção

puxada) e #9 (metas realistas).
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 Indicadores de performance vinculados com alertas formais de problemas futuros

Complementando as práticas que demonstram a preocupação da equipe de

planejamento da obra com a antecipação dos fatos e formalização dos problemas

(diretrizes características de #2 - premissas mensuráveis, #18 - sistemas de alerta

antecipado e #19 - hierarquização de decisões), verifica-se o registro das restrições

em relatórios detalhados por serviços e as ações para recuperação, quando

necessário.

A figura 79 traz um recorte de parte do relatório que é enviado ao cliente, destacando

os indicadores de progresso e as ações que estão sendo tomadas pelas equipes da

obra.

Figura 79 - Indicadores e ações de recuperação

Fonte: O Autor (retirado de relatórios gerenciais da Construtora W)

 Micro planejamento dos fluxos por serviço

Nesta obra foi estudado em detalhes os ciclos de diversos serviços que impactam o

fluxo dentro do canteiro, tais como estrutura, alvenaria, contrapiso e até a última visita

de acompanhamento na obra, o estudo detalhado de como seria realizada a fachada.

Como exemplo destas práticas utilizadas no empreendimento, a figura 80 ilustra o

micro planejamento (com detalhes em horas) para o ciclo da estrutura.
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Figura 80 - Micro planejamento do ciclo da estrutura (5 dias)

Fonte: O Autor (recorte de arquivo fornecido pela Construtora W)

Para melhor visualização e organização das equipes no local de trabalho

(complementando a diretriz #1 - planejamento específico de equipes) e possibilitando

o acompanhamento das premissas de planejamento que originaram o ciclo descrito

no micro planejamento (diretriz #2 - premissas mensuráveis), a empresa também

estabelece uma série de representações gráficas.

Na figura 81 pode-se observar a distribuição das equipes na laje do pavimento tipo,

bem como a sequência de movimentação de cada uma delas em cada parede ou

forma de pilar a ser executada, representada na numeração em azul, demonstrando

ao menos para o serviço de estrutura, práticas alinhada à diretriz #1 (planejamento de

equipes).

No exemplo, o micro planejamento tem característica de desenho de processo, e

indica 3 equipes, seu dimensionamento, delimitação de ambiente por equipe,

sequência de movimentação na laje (fluxo interno) e até detalhes de transporte de

material (indicativos de abastecimento interno).

Por fim, cada uma das etapas do micro planejamento é representada em corte dos

pavimentos em execução (N), com numeração sequencial e outros itens que estão

sendo executados nos pavimentos abaixo (N-1 e N-2).
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Figura 81 - Definição de distribuição das equipes por setor (pavimento tipo)

Fonte: O Autor (arquivo fornecido pela Construtora W)

Os desenhos de duas destas etapas podem ser observados na figura 82.

Figura 82 - Exemplos de representação gráfica do micro planejamento

Fonte: O Autor (arquivo fornecido pela Construtora W)

Já nas figuras 83 e 84 observa-se todo o estudo de programação estabelecido apenas

para o serviço de alvenaria.
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Figura 83 - Planejamento por serviço (abastecimento e execução) - alvenaria

Fonte: O Autor (arquivo fornecido pela Construtora W)

Figura 84 - Croqui de abastecimentos do andar - pallets de blocos

Fonte: O Autor (arquivo fornecido pela Construtora W)
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Todas estas práticas demonstram a preocupação com a previsibilidade dos processos

de abastecimento, eliminando indiretamente as restrições mais complexas de acessos

e fluxo, a assim complementando as diretrizes #16 (logística de canteiro), #20 (plano

mestre detalhado) e #24 (premissas por tipo de serviço) citadas anteriormente, mas

também abrangendo as diretrizes #2 (premissas mensuráveis), pelo detalhamento das

informações de e condições de planejamento, só que de forma visual; #5 (gestão à

vista), pelos mecanismos de comunicação detalhados; e #13 (planejamento de

suprimentos), considerando a extensão do planejamento de suprimentos para as

condições de abastecimento.

 Planejamento por pavimento

Além das programações específicas por serviço, outro tipo de programação foi

verificado como destaque neste empreendimento, a programação por pavimento. Na

verdade, o principal objetivo desta ferramenta, segundo a equipe de planejamento da

obra, é tornar visualmente claro quando cada equipe deve ser mobilizada em cada

pavimento (diretriz #1 - planejamento de equipes).

Após o término dos serviços de estrutura, estas programações são afixadas

mensalmente na entrada de cada pavimento tipo (hall), de maneira que visualmente

as equipes da obra verifiquem seu local de trabalho, que deverá estar compatível com

as programações individuais dos serviços. Tal prática é a essência da diretriz #1

(planejamento de equipes) e #5 (gestão à vista).

A figura 85 ilustra uma destas programações (exemplo no 10º pavimento), que são

geradas a partir de filtros por pavimento na programação mensal geral da obra.

Além de focar a diretriz #1 (planejamento de equipes), esta prática certamente ajudou

a organização dos fluxos no canteiro e a se evitar problemas de interferência entre

subempreiteiros nos locais de produção (diretriz #3 - terminalidade).
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Figura 85 - Exemplo de programação por pavimento

Fonte: O Autor (arquivo fornecido pela Construtora W)

 Uso de critérios de aprendizado nos ciclos

Na elaboração dos cronogramas foi possível verificar a utilização do conceito de

aprendizado das equipes, como sugere a diretriz #14 (curvas de aprendizado). Isto

ocorre nos serviços relacionados e previamente identificados no caminho crítico do

projeto, como pode ser exemplificado na figura 86, destacando-se as atividades de

estrutura e marcação de alvenaria.

Figura 86 - Aplicação do conceito de aprendizado no cronograma da obra

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora W)

 Gestão de escopo

O empreendimento implementa processo de controle do escopo do projeto, em

especial do contrato, fato relacionado à diretriz #22 (métodos de gestão de escopo).
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Verificou-se que nesta obra o cliente participa intensamente das discussões de projeto

(diretriz #21 - participação do cliente), envolvendo-se não apenas nas aprovações de

especificações (quando não estavam claramente definidas em projeto), mas também

nas contratações, formas de execução, plano de ataque da obra e até nas decisões

de recuperação de problemas (quando ocorrem).

Este fato seria talvez um agravante caso as decisões do cliente não ocorressem nos

prazos pertinentes. No entanto, pelo que foi observado na pesquisa, este fato teve

impactos positivos, contrariando esta premissa.

Claramente identifica-se que esta intervenção gera realmente várias alterações no

escopo inicial do contrato, algumas delas significativas em termos de custo.

Para garantir que isto não afetasse as ações rotineiras e/ou desavenças futuras há

um sistema de controle de alterações interessante e atuante. As indefinições ou

alterações são estudadas com antecedência (fruto de planos de ataque ou desenhos

de processo realizados no planejamento inicial), registradas em formulários

específicos de solicitação de alteração, acordadas com a equipe da obra e

implementadas em seguida.

Uma planilha apresentada na figura 87 exemplifica um dos controles de escopo

adotados na obra.

Figura 87 - Controle de solicitação de alterações de escopos e aditivos

Fonte: O Autor (parte de documento fornecido pela Construtora W)
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É interessante discutir que, segundo o PMI (2013), este processo faz parte de um

grupo diferente do que se está estudando (gerenciamento de prazo).

Sendo assim, verifica-se que é muito difícil separar totalmente práticas que estejam

vinculadas a outros eixos da restrição tripla, como descrito no item 3.1, pois algumas

delas tem efeitos diretos nos outros eixos, em espacial no de prazos.

 Comunicação visual

Por fim, outro aspecto que também é verificado nas visitas ao canteiro relaciona-se às

comunicações visuais relativas ao planejamento e acompanhamento dos serviços na

obra, como pode ser observado nos exemplos ilustrados na figura 88.

Figura 88 - Comunicação visual do planejamento da obra

Fonte: O Autor (fotografado na obra, Construtora W)

Verifica-se que a principal comunicação está ainda nas salas de engenharia, sala de

reunião e de encarregados dos subempreiteiros, lembrando ainda que em cada
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pavimento há a programação especifica do andar, como descrito no item anterior,

práticas aderentes à diretriz #5 (gestão à vista).

 Controle de qualidade e fiscalização externa

Verifica-se no canteiro, uma estrutura completa para controle dos serviços.

Primeiramente existe um sistema de gestão da qualidade implantado e atuante, que

utiliza formulários específicos para verificação interna e registro de não-

conformidades.

Além disso, existe uma consultoria externa, contratada pela construtora, que realiza

inspeções de qualidade por amostragem, gerando relatórios com maior isenção

comparados com os controles externos. Estes relatórios apontam problemas de

serviço acabado e também uma avaliação do sistema de qualidade da construtora,

promovendo melhorias contínuas dos processos adotados.

Por fim, o cliente contratou ainda uma gerenciadora externa para fiscalização da

construtora, independente do trabalho da consultoria. Esta última empresa registra

todo o andamento da obra, os problemas de execução da programação e qualidade

dos serviços.

Com todo este esforço e investimento em controle, entende-se que há práticas

alinhadas ao que se estabeleceu na proposição inicial como diretrizes #15 (controle

da qualidade) e #23 (fiscalização independente).

 Comentários gerais

Um fato controverso foi identificado neste empreendimento. Apesar de todas as

ferramentas de controle de serviços descritas no item anterior, identificou-se

descontinuidade de alguns serviços em alguns momentos da evolução da obra.

Analisando as razões desta situação, verificou-se que estas descontinuidades foram

causadas por problemas de qualidade na execução dos serviços. O ponto mais crítico

foi a execução sem cuidados ou proteção adequada de alguns serviços, que

acabaram danificando serviços já acabados. Neste caso, apesar se não representar

efetivamente uma falta de terminalidade (pois os serviços anteriores foram
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corretamente executados), não se considerou a classificação das ações de controle

citadas anteriormente como compatíveis com a diretriz #3 (terminalidade).

Outro fato destacado relaciona-se à forma de divulgação das programações

semanais. Existem reuniões específicas de repasse do planejamento e isto é muito

positivo. No entanto, acompanhando-se a condução destas reuniões, verifica-se que

os subcontratados se posicionam de forma passiva. Estas empresas simplesmente

aceitam as condições propostas pela equipe gerencial da construtora, não sendo

possível evidenciar a diretriz #8 - participação das equipes de produção (que segundo

as previsões do autor, teria grandes oportunidades de ser evidenciada no

empreendimento, mas não o foi).

6.3.4. Empreendimento IV

O Empreendimento IV, executado pela Construtora O (que já teve obras avaliadas na

primeira pesquisa) caracteriza-se pela execução de 1 torre comercial de 18 lajes

corporativas, com 5 subsolos, totalizando 46.119,00 m² de área construída, e

localizado em um terreno de 6.221,00 m² na cidade de São Paulo/SP.

A contratação desta obra ocorreu em duas fases, a primeira relacionada ao escopo

de escavação, contenção e terraplenagem (5 subsolos) foi realizada em 8 meses, a

partir de novembro de 2014 e entregue sem atrasos.

A segunda fase contemplou todo o escopo complementar do empreendimento, a partir

dos serviços de fundação. Para adequação às premissas de escolha da amostra desta

pesquisa, considerou-se como referencial de análise apenas a segunda fase da obra.

A segunda fase teve início em 01/07/2015 e a entrega da obra está prevista para

31/03/2017, mesma data da linha de base e do prazo contratual. Até a penúltima data

de acompanhamento dentro das atividades desta pesquisa (medição em março de

2016), a obra apresentava adiantamento de 6,07% do progresso físico previsto na

linha de base e desta forma a obra também foi escolhida para análise de boas práticas

de planejamento físico e gestão de prazos.

Estabeleceu-se esta data como último referencial para a análise desta obra, pois no

último mês de acompanhamento, verificou-se que por uma decisão comercial e
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vinculada com a situação atual do mercado imobiliário, o ritmo da obra deveria ser

diminuído, o que trouxe resultados inferiores aos demais meses de acompanhamento

e isto fatalmente afetaria uma análise mais adequada dos dados do empreendimento.

A figura 89 ilustra a construção do edifício em duas datas diferentes, sendo algumas

das vezes em que o pesquisador acompanhou as atividades desta obra.

Figura 89 - Fotos do Empreendimento IV (Jun/15 e Jan/16)

Fonte: O Autor

 Programações detalhadas e análise de restrições

Um dos primeiros pontos interessantes observados nesta obra relaciona-se às

ferramentas de planejamento ricas em indicadores e detalhes de cumprimento das

programações.

A planilha que é utilizada como programação de curto prazo é bem completa,

relacionando-se as atividades vinculadas ao cronograma do MS Project, aos locais e

responsáveis (líderes de equipe e fornecedores).

A figura 90 apresenta a planilha utilizada, onde pode-se verificar, além dos itens

descritos anteriormente, a criticidade das atividades (orientando priorizações, se

necessário, de forma aderente à diretriz #19 - hierarquização de decisões) e a

identificação de possíveis problemas de não cumprimento das metas de produção, as

quais são classificadas de forma padronizada (códigos referenciados ao banco de

dados de restrições ou causas de não cumprimento verificados no histórico de obras

de empresa).
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Figura 90 - Programação mensal do Empreendimento IV

Fonte: O Autor (parte de arquivo fornecido pela Construtora O)

A planilha estabelece os locais das frentes de serviço por equipe ou subcontratado

(incluindo o líder, que participou das definições das metas em momento pré-definidos,

de forma aderente à diretriz #8 - participação das equipes de produção). Como esta

definição de local é realizada apenas de forma genérica para a atividade programada

mensal, entendeu-se que a diretriz #1 (planejamento de equipes) foi parcialmente

implementada. Segundo o autor, a obra merece ações de maior detalhe de

mobilização e dimensionamento para ser efetivamente atendida.

Para um controle mais efetivo destes problemas e desempenho das programações, a

obra utiliza-se de alguns conceitos clássicos de análise de restrições, como a definição

de listas de restrições padronizadas, como apresentada na figura 91 (incluindo nesta

o acompanhamento dos índices por subempreiteiro) e os cálculos das metas

concluídas e o tradicional PPC, como ilustrado na figura 92.

Destacam-se assim também ligações destas práticas às diretrizes #4 (produção

puxada) e #18 (sistemas de alerta antecipado).
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Figura 91 - Planilha de análise de restrições

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora O)

Figura 92 - Planilha de análise de cumprimento e cálculo do PPC

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora O)

 Uso de pulmão controlado no cronograma

O cronograma desafio utilizado pela equipe de produção apresentava uma

peculiaridade, já citada anteriormente na revisão bibliográfica. Relaciona-se à inclusão

de buffers de controle em partes estratégicas do cronograma, prática aderente à

diretriz #9 (metas realistas).

Este fato foi verificado nesta obra, como pode ser observado na figura 93, que destaca

um pulmão inserido artificialmente na rede, na parte final da obra (entrega).

CONSTRUTORA
O
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Figura 93 - Inserção de pulmão no cronograma desafio

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora O)

Apesar da tentativa inicial de utilização desta prática, sentiu-se falta da implantação

de buffers de alimentação que complementassem o buffer do projeto, como orientado

por alguns autores e como será discutido no item 6.4. O fato pode então não trazer

todos os benefícios sugeridos pelos autores com a técnica.

 Planejamento de suprimentos sistematizado

O planejamento de suprimentos é outro ponto de destaque no empreendimento. Ele

é detalhado e utiliza ferramentas ágeis, mesmo que simples, aderentes à diretriz #13

(planejamento de suprimentos) e indiretamente #17 (avaliação das condições de

abastecimento).

As figuras 94 e 95 ilustram o processo de planejamento de contratações, bastante

completo, correlacionado aos prazos do departamento de compras da construtora e

procedimentos internos do departamento técnico e da obra, através de 2 categorias:

(a) o planejamento das contratações, vinculada ao cronograma de médio prazo da

obra e, (b) o acompanhamento das contratações (chamado de solicitações de

orçamento), que dá diretrizes para o monitoramento das restrições dos serviços que

serão executados, uma vez que para cada um dos itens constantes já entrou no

processo de concorrência e/ou fechamento de contrato.
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Figura 94 - Planilha de itens a contratar

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora O)

Figura 95 - Planilha de acompanhamento das contratações

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora O)

 Cronogramas de suprimentos específicos

Além de todo o processo de planejamento e controle das contratações, a equipe da

obra ainda estabelece para os principais insumos, um planejamento macro, mas com

o detalhe das etapas de abastecimento, que termina na entrega do material ou
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mobilização do serviço no canteiro, eliminando este tipo de restrição, o que

complementa a diretriz #24 (premissas por tipo de serviço).

O processo também auxilia o monitoramento de premissas para atendimento das

programações, alinhado indiretamente com práticas relacionadas à diretriz #2

(premissas mensuráveis).

Um exemplo deste cronograma é apresentado na figura 96, relacionado ao insumo

"caixilhos”.

Figura 96 - Exemplo de planejamento específico de insumo de suprimentos

Fonte: O Autor (parte de arquivo fornecido pela Construtora O)

 Controle de qualidade

Como uma empresa estruturada, a construtora possui sistemas de gestão integrado,

com procedimentos e formulários de controle de qualidade, o que claramente ilustra

prática aderente à diretriz #15 (controle da qualidade).

No entanto, um fato interessante foi verificado nesta obra, que corrobora ainda mais

para a ligação das práticas de garantia da qualidade com a performance em prazos.

Trata-se de uma separação dos indicadores de desempenho com os de qualidade,

sendo um deles focado na qualidade efetiva da execução dos serviços (atendimento

das tolerâncias de aceitação e não geração de retrabalhos), cujo resultado não é

afetado por outros itens comuns de avaliação de qualidade em geral, como a

organização do canteiro, limpeza, a gestão dos processos, treinamentos,

documentação e registros.
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A figura 97 destaca estes indicadores, com um recorte do painel gerencial da obra,

que também contém indicadores relativos à segurança do trabalho. Este item, apesar

de não relacionado nas diretrizes iniciais, pode ser considerado muito importante

como um tipo de restrição de execução de atividades, às vezes subestimado pelos

planejadores.

Esta medição individual garante uma análise mais fidedigna do resultado e de quais

ações devem ser mais importantes na obra, na produção, na gestão e no produto final,

o que em parte complementa ações relativas à diretriz #19 (hierarquização de

decisões).

Figura 97 - Destaque para indicadores de qualidade

Fonte: O Autor (coletado de painel gerencial da Construtora O)

 Gerenciamento externo

Principais deste empreendimento e futuros proprietários, os investidores contrataram

uma empresa gerenciadora para acompanhar e fiscalizar este projeto (diretriz #23 -

fiscalização independente).

Um dos pontos mais importantes desta contratação é a exigência de serviços com

qualidade, o que fez a diretriz #15 (controle da qualidade) citada anteriormente se

destacar na obra.

Além disso, a empresa gerenciadora, dentre outras atividades, cobra o cumprimento

da programação e o vínculo deste progresso com a entrega adequada dos serviços

liberados pelo sistema da qualidade. Consequentemente, a terminalidade dos
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serviços acabou sendo indiretamente alcançada e de forma sistematizada, o que

demonstra aderência à diretriz #3 (terminalidade).

Por fim, até para que se obtivesse independência para avaliação das questões

técnicas que envolvem o projeto e suas adequações na obra, bem como do impacto

de possíveis solicitações dos clientes no empreendimento, a gerenciadora realizava

um controle detalhado do escopo do contrato, evidenciando a diretriz #22 (métodos

de gestão de escopo). Este trabalho era realizado através de procedimentos

formalizados, incluindo formulários de registro de todas as alterações, como o

chamado “ordem de mudança”, que contemplava, data das solicitações, descrição das

justificativas, avaliação do impacto em prazo e custo e aceitação ou não das partes

envolvidas.

 Comentários gerais

Algumas diretrizes não foram evidenciadas em sua forma completa, no entendimento

do autor, mas consideradas como boas iniciativas, que, mesmo sem impactos

importantes na garantia dos prazos, foram destacadas na pesquisa e podem gerar

considerações relevantes na definição do método. Seguem alguns destes

comentários:

 A obra apresentou um Plano Inicial relativamente detalhado para os serviços

de maior relevância, mas que não destacou o caminho crítico, pelo fato destas

atividades não estarem vinculadas entre si. Os macro serviços foram definidos

como uma previsão próxima de um cronograma físico-financeiro contratual e

assim, a diretriz #20 (plano mestre detalhado) não foi relacionada como

direcionamento desta ação;

 Foram identificadas várias ações de comunicação sobre o planejamento da

obra, embora os objetivos reais destas ações não foram comentados pelos

entrevistados quais os objetivos destas ações. Os documentos mais

importantes foram expostos apenas na sala da engenharia, o que não se

configurou como uma ação direcionada relativa à diretriz #5 (gestão à vista);

 Verificou-se no cronograma global, a definição de durações diferentes para os

ciclos iniciais apenas no item estrutura, o que não demonstrava uma

preocupação focada na diretriz #14 (curvas de aprendizado). Nas descrições
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do processo de planejamento inicial pelos responsáveis, esta questão foi

descrita como uma mera estimativa, sem que o fenômeno da aprendizagem

fosse discutido;

 Entendeu-se que a obra caracterizou-se por um local de ótimo ambiente de

trabalho, limpo, relativamente organizado, mas esta situação não foi

estabelecida de maneira estruturada e objetivando-se auxiliar o planejamento

e o adequado abastecimento dos fluxos de serviço. Configurou-se em uma

condição favorável, mas não essencial ou restritiva dos processos observados

durante o acompanhamento da obra. Assim, classificou-se a diretriz #11

(ambiente de trabalho organizado) como inicial ou complementar ao conjunto

das outras diretrizes fundamentais para o sucesso do empreendimento;

 Na obra são realizadas reuniões periódicas com os investidores do

empreendimento para discussão do avanço da obra e riscos para o não

cumprimento do prazo final. Esta interação até contribui para que a equipe da

obra tenha maior comprometimento com as previsões e metas acordadas, bem

como com coerência das ações em andamento, mas ao final é uma ação

meramente informativa, pois o cliente não interfere das decisões de

planejamento (diretriz #21 - participação do cliente) não identificada de forma

completa).

6.3.5. Empreendimento V

O Empreendimento V, executado pela Construtora Y (não tem obras avaliadas na

primeira pesquisa) caracteriza-se pela execução de 1 torre comercial de 24

pavimentos, 4 sobressolos, com 302 conjuntos, totalizando 23.615,00 m² de área

construída, localizado em um terreno de 2.792,00 m² na cidade de São Paulo/SP.

O empreendimento teve início em 11/11/2013, mas após 4 meses foi paralisado por

divergências dos valores previstos para o orçamento total da obra, uma vez que o

contrato firmado junto à construtora foi por administração, já que os projetos não

estavam totalmente finalizados. Este fato fez com que toda a previsão inicial de prazos

para a entrega do empreendimento fosse revisada, sendo que os serviços seriam

retomados após a conclusão de todos os projetos executivos e a definição de um
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orçamento referencial mais próximo das previsões financeiras dos empreendedores e

seus investidores parceiros.

Após a retomada das obras em 01/09/2014 e a definição de uma nova linha de base

de referência, a previsão de término está planejada para 31/01/2017, 58 dias antes da

nova data acordada como término da linha de base (30/03/2017). Até a última data de

acompanhamento dentro das atividades desta pesquisa (medição em abril de 2016),

a obra apresentava adiantamento de 8,51% do progresso físico previsto na nova linha

de base. Desta forma julgou-se a obra como aderente às condições de fazer parte da

amostra de projetos desta pesquisa.

A figura 98 ilustra a construção do edifício em dois momentos, sendo algumas das

datas em que o pesquisador acompanhou as atividades desta obra.

Figura 98 - Fotos do Empreendimento V (Out/15 e Mai/16)

Fonte: O Autor

 Plano de Ataque formalizado

O empreendimento possui um plano mestre bem simples, mas que contém

informações básicas importantes referenciais para a elaboração das programações

de médio e curto prazo.

Existem muitas melhorias a serem inclusas no modelo de plano, principalmente com

relação ao vínculo das definições de previsão de durações dos ciclos com premissas

efetivamente mensuráveis, embasadas em técnicas para estruturação (diretriz #20 -

plano mestre detalhado, parcialmente verificada).
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Outro ponto importante de melhoria seria o estudo do caminho crítico, o que

provavelmente foi desenvolvido, mas não formalizado na estrutura deste plano. Fato

este inclusive questionado pela gerenciadora contratada pelo cliente, assunto tratado

no próximo item.

 Canteiro organizado

O empreendimento mostrou-se organizado e limpo, bem como os processos internos

aplicados pela construtora bem coerentes e claros (apesar de rígidos), o que o torna

um ambiente favorável para se desenvolver o processo de planejamento e controle.

No entanto, não se verificou políticas de incentivo das equipes ou ações específicas

vinculadas ao cumprimento dos planos de obra.

Sendo assim, analogamente ao Empreendimento IV, julgou-se que a diretriz #11

(ambiente de trabalho organizado) não era formalmente estruturada para apoiar o

planejamento, mas uma condição favorável e que não poderia ser desconsiderada

como forma de contribuir para os ganhos verificados ao longo da execução da obra.

 Uso de curvas de aprendizado no cronograma

Verifica-se nesta obra em diversos serviços, a utilização de curvas de aprendizado

para que as equipes busquem gradativamente a melhoria dos prazos dos ciclos até

chegarem naqueles definidos nas premissas de planejamento, fato aderente à diretriz

#14 (curvas de aprendizado).

Na figura 99, destacam-se dois destes serviços, através de um recorte no cronograma

de execução.

Figura 99 - Aplicação de curvas de aprendizado na (a) estrutura e (b) caixilhos

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora Y)
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 Cronogramas de suprimentos específicos

Como em diversos outros empreendimentos, esta obra apresenta implantada a prática

de planejamento específico dos processos de suprimentos, aderente à diretriz #13

(planejamento de suprimentos), como pode ser observado na figura 100.

Figura 100 - Cópia de parte do cronograma inicial de suprimentos da obra

Fonte: O Autor (documento fornecido pela Construtora Y)

 Fiscalização por terceira parte

Para este empreendimento em especial, foi contratada uma empresa de fiscalização

da obra (diretriz #23 - fiscalização independente), fato que, segundo os envolvidos no

projeto, trouxe alguns benefícios ao processo de planejamento, tais como:

 Definição de metas mais realistas, uma vez que as críticas ao que era

apresentado como linha de base pela construtora foi intensamente discutido e

revisado (prática que indiretamente resultou na complementariedade ou

mesmo na evidencia de ações relacionadas à diretriz #9 - metas realistas);

 Melhoria da terminalidade e garantia da qualidade dos serviços monitorados,

uma vez que o principal escopo desta fiscalização foi exatamente o controle

dos serviços (prática que indiretamente resultou na complementariedade ou

mesmo na evidência de ações relacionadas às diretrizes #3 - terminalidade e

#15 - controle da qualidade);
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 Formalização de boa parte do planejamento para apresentação à equipe de

fiscalização e indiretamente ao cliente (prática complementar à diretriz #7 -

formalização do planejamento);

 Agilidade nas discussões sobre os problemas da obra, seja de não eliminação

de restrições, seja de não cumprimento das metas de programação, uma vez

que com uma equipe dedicada e sem envolvimento direto na produção, os

problemas eram identificados e relatados de forma antecipada (foco também

da diretriz #19 - hierarquização de decisões, e parcialmente a #18 - sistemas

de alerta antecipado);

 Envolvimento maior do cliente nas decisões de planejamento (relacionado

também à diretriz #21 - participação do cliente), uma vez que o ente externo

contratado também trouxe questões que poderiam atrapalhar o

desenvolvimento dos serviços no canteiro por responsabilidade do cliente e

não apenas da equipe de obra e subcontratados (por exemplo, indefinições de

projeto, customizações e alterações de escopo).

 Comentários gerais

Para este empreendimento em especial, apesar de comentado por entrevistados

como um procedimento padrão da empresa, não se verificou uma sistemática

formalizada para a gestão do escopo (diretriz #22 - gestão de escopo). Este trabalho

de revisão do contrato é realizado caso a caso.

Outro ponto de registro refere-se às parcerias de fornecedores que acompanham a

construtora em suas obras. Talvez pelo fato dos empreendimentos serem de alto

valor, financeiramente interessante para muitas empresas, existe uma constante

consulta sobre premissas de execução junto à subcontratados e fornecedores em

potencial. Mas uma preparação específica para o empreendimento, com estudos de

abastecimento vinculados às condições de canteiro e realidade de cada parceiro não

foi evidenciada (diretriz #17 - avaliação das condições de abastecimento, de forma

parcial).
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6.3.6. Empreendimento VI

O Empreendimento VI, executado pela Construtora AA (não tem obras avaliadas na

primeira pesquisa) caracteriza-se pela execução de 2 torres residenciais de 17

pavimentos e 1 subsolo, com 255 unidades, totalizando 22.947,48 m² de área

construída, localizado em um terreno de 3.240,00 m² na cidade de Osasco/SP.

O empreendimento teve início em 05/01/2015, com previsão de término em

11/11/2016, o que representa 49 dias antes do prazo da linha de base e contratual

(30/12/2016). Até a última data de acompanhamento dentro das atividades desta

pesquisa (medição em maio de 2016), a obra apresentava adiantamento de 2,39% do

progresso físico previsto na linha de base e, desta forma, a obra também foi escolhida

para análise de boas práticas de planejamento físico e gestão de prazos.

A figura 101 ilustra a construção do edifício em duas datas diferentes, sendo algumas

das vezes em que o pesquisador acompanhou as atividades desta obra.

Figura 101 - Fotos do Empreendimento VI (Out/15 e Jan/16)

Fonte: O Autor

 Planejamento de longo prazo com detalhamento de tarefas críticas

Verificou-se no empreendimento um cuidado grande com relação ao Plano de Ataque

da obra e validação das metas de produção que seriam acordadas na linha de base.

Nesta obra, um dos itens mais críticos segundo os entrevistados seria a fachada, que

teve um tratamento diferenciado, a exemplo do que normalmente é realizado para os

serviços de alvenaria estrutural. Estes estudos, além de diversas vezes discutidos
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pelas equipes de produção, foram formalizados para que as premissas sejam

claramente entendidas e as metas de produção comprometidas por todos, como

sugerido nas pela diretriz #8 (participação das equipes de produção).

Como exemplo, a figura 102 apresenta o estudo da fachada, com destaques para o

caminho crítico da obra, também então aderente à diretriz #20 (plano mestre

detalhado).

Figura 102 - Estudo de fachada com destaque para o caminho crítico

Fonte: O Autor (parte de arquivo fornecido pela Construtora AA)

 Planos de médio e curto prazo detalhados e formalizados por equipe

Diversas outras ferramentas de planejamento são utilizadas para a formalização das

programações e estudos detalhados das atividades e suas premissas.

A programação de médio prazo é realizada através de um cronograma detalhado em

MS Project, que já possui todas as atividades do macro fluxo e divididas por local (em

especial pavimentos, mas no caso do térreo e periferia, há trechos previamente
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definidos). Para cada atividade é identificada a equipe responsável, normalmente um

subempreiteiro, conforme pode ser observado na figura 103.

O cronograma global detalhado auxilia de forma rápida a criação de vários modelos

de relatório e programação, com o uso de filtros e ferramentas visuais que são

disponibilizadas pelo software. No entanto, quanto mais detalhado é a rede para

elaboração da programação de curto prazo, a reprogramação acaba sendo

trabalhosa, gerando uma dúvida se a técnica é a mais indicada nestes termos.

Figura 103 - Exemplo de planejamento de médio prazo (trimestral)

Fonte: O Autor (parte de arquivo fornecido pela Construtora AA)

No momento da programação semanal, este planejamento amplo e detalhado é

filtrado por equipe e com abrangência mensal (e detalhe das metas semanais), o que

remete a um exemplo de prática ligada à diretriz #1 (planejamento de equipes), mas

que é ainda muito simples para a configuração de plena aderência (figura 104).
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Figura 104 - Exemplo de planejamento de curto prazo por equipe

Fonte: O Autor (arquivo fornecido pela Construtora AA)

 Planejamento de suprimentos com contratações por pacotes

A empresa procura manter uma base sólida de fornecedores e subcontratados para a

realização de suas obras. Como a tipologia de empreendimentos é similar, utilizam-

se das experiências com obras passadas, bem como a análise das condições

momentâneas dos fornecedores para a contratação de um grande número de

serviços.

A prática envolve concentrar atividades de mesma natureza (todas as instalações,

todos os serviços de argamassa, todos de cerâmica, todos de gesso, dentre outros)

para as mesmas empresas, mas com um acompanhamento mais próximo de sua

gestão, equipes e condições financeiras, pois a quantidade de empresas a se

controlar é bem menor se adotada esta premissa.

Estas contratações são realizadas de forma controlada, através de um planejamento

específico de suprimentos com datas, cronogramas e alertas de atraso dinâmicos

similares a outras obras já citadas, mas coerente com os processos desta construtora.
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Estas ferramentas e estratégia, alinham-se com diretrizes como #13 (planejamento de

suprimentos) e #18 (sistemas de alerta antecipado), mas especialmente à diretriz #12

(contratações conjuntas).

 Monitoramento de problemas e ações de recuperação

Mantendo-se as práticas de formalização para diversos itens do planejamento desta

obra, conforme diretriz #7 (formalização do planejamento, item já destacado no início

do capítulo que é característica de boa parte das obras), identificou-se uma prática

importante para a gestão dos prazos do empreendimento: a sistematização do registro

dos motivos pelos quais as atividades programadas não foram executadas e a

definição das ações que devem ser realizadas para eliminar nova ocorrência e

também evitar que estas restrições se propaguem para outros serviços.

A formalização destas ocorrências é feita em reuniões quinzenais através de relatórios

periódicos, embora as ações já estejam em andamento. Na realidade, muitas vezes a

reunião acaba sendo importante para validar as ações que a equipe de produção já

esteja implementando.

A figura 105 ilustra uma parte deste relatório gerencial, com exemplos das ações

acordadas, não apenas aderentes à diretriz #7 (formalização do planejamento) em

geral (como comentada em grande parte das práticas descritas neste capítulo) mas

parcialmente a diretriz #19 (hierarquização de decisões), uma vez que de certa forma,

a definição de prazos formais para a realização das ações gera indiretamente uma

hierarquização das decisões.

Neste relatório, outras informações são descritas e formalizadas. Divergências nas

premissas podem ser justificativas como parte do não cumprimento da programação

(fato alinhado à diretriz #2 - premissas mensuráveis, mesmo que parcial).

Outro ponto interessante deste relatório relaciona-se ao estudo de abastecimento,

muitas vezes uma das restrições de execução. Mesmo que isto não seja realizado de

maneira formal e sistematizada (o que garantiria a aderência da diretriz #17 - avaliação

das condições de abastecimento), a necessidade de se investigar as causas e

registrar no relatório mostrou aos responsáveis pela gestão da produção na obra, que
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a prática de estudo de condições locais, incluindo fornecedores, era essencial para o

sucesso deste tipo de obra.

Figura 105 - Formalização de problemas e ações de recuperação

Fonte: O Autor (retirado de relatório gerencial da Construtora AA)

 Datas-marco de controle

Verificou-se desde o início do processo de planejamento, a definição de pontos

críticos de controle, que auxiliam no gerenciamento adequado do prazo global do

empreendimento. Tratam-se de datas determinantes no sucesso do projeto por sua

importância na liberação de processos estratégicos da obra e porque fazem parte do

caminho crítico da linha base. Desta forma, caso não sejam cumpridos, fatalmente

afetarão o prazo final do empreendimento.

Nesta obra em especial, estas datas-marco não foram apenas acompanhadas como

datas fixas que possam identificar impactos no prazo final, mas como indicadores

dinâmicos inclusive de ações de reprogramação adequadas.

Toda a rede é recalculada a cada medição e reprogramação, sendo que as datas-

marco podem se alterar com as novas condições, mostrando uma nova tendência.

Assim, os planejadores têm indicações antecipadas de pontos críticos que devem

trabalhar, prática alinhada com a diretriz #18 (sistemas de alerta antecipado).
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A figura 106 apresenta as principais datas-marco monitoradas.

Figura 106 - Planilha de datas marco do empreendimento

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora AA)

A prática destes alertas antecipados, por sua vez, vai além das principais datas-marco

do empreendimento.

Muitas outras datas-marco (secundárias) são monitoradas de forma específica e

normalmente em momentos adequados, o que até direciona parte dos esforços da

equipe em ações relativas à diretriz #24 (premissas por tipo de serviço).

Em um destes exemplos, 6 meses antes do término da obra, há o monitoramento de

datas importantes relacionadas a alvarás, aprovações de concessionárias e órgãos

públicos. Muitas vezes, monitoram-se datas de finalização de serviços pouco

representativos em termos de progresso físico, mas condicionantes para atividades

de entrega da obra (execução do barrilete, da entrada de energia, do poço de

elevador, instalação de hidrantes, dentre outros). O monitoramento destas datas

acaba garantindo o cumprimento de uma data-marco global, a data de Habite-se

(como identificada na própria figura 105).

Outros exemplos podem ser citados, como as datas-marco secundárias de fundações,

estrutura, fachadas. Entre elas, a figura 107 exemplifica o conjunto de datas marco do
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processo de elevadores, item considerado crítico em um empreendimento imobiliário

como todos os selecionados dentro da amostra da pesquisa.

Figura 107 - Conjunto de datas marco do processo de elevadores

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora AA)

 Premissas específicas por serviço e seu monitoramento

Analogamente ao que ocorre em alguns dos empreendimentos analisados, esta obra

também estabelece em seu planejamento o detalhamento de premissas específicas

para determinados serviços e em alguns casos a identificação de calendários

específicos para atender suas condições.

É o caso da definição de serviços que são afetados por condições climáticas, como

terraplenagem, impermeabilização de térreo, fachadas, dentre outro. Estas atividades

possuem uma previsão de menos dias úteis para sua realização, em virtude de meses

mais chuvosos que inviabilizem sua adequada execução ou liberação para início.

Além da definição destas premissas com base no histórico de chuvas da região, a

equipe da obra também monitorava as reais condições, de maneira a justificar

restrições ocorridas (eliminando-se possíveis outras restrições que poderiam ter sido

levantada pelos gestores como motivos dos atrasos) ou mesmo orientar ações de

recuperação no caso das condições fugirem ao controle.
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Este monitoramento pode ser ilustrado na figura 108.

Figura 108 - Monitoramento de precipitações reais no local da obra

Fonte: O Autor (arquivo fornecido pela Construtora AA)

6.3.7. Empreendimento VII

O Empreendimento VII, executado pela Construtora AB (não tem obras avaliadas na

primeira pesquisa) caracteriza-se pela execução de 2 torres, uma residencial e outra

comercial, com respectivamente 28 e 37 pavimentos e 1 subsolo, com 294

apartamentos, 416 salas e 25 lojas, totalizando 88.515,00 m² de área construída,

localizado em um terreno de 9.042,25 m² na cidade de Goiânia/GO.

O empreendimento teve início em 01/07/2012 e deveria ter sido entregue totalmente

em 31/08/2015. Escolheu-se este empreendimento para estudo pois apesar de atrasar

sua entrega em quase 3 meses, durante praticamente 3 anos (por 35 meses) após

seu início, conservou avanço físico sempre cerca de 3% em média acima do previsto

na linha de base. Para um empreendimento complexo, este fato foi extremamente

interessante e incomum, e por esta razão, foi incluso para análise de boas práticas de

planejamento físico e gestão de prazos. Os problemas que ocorreram nos meses
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finais de obra são descritos na avaliação, justificados e não corroboram para a

caracterização das boas práticas até aquele momento.

A figura 109 ilustra a construção do edifício em duas datas diferentes.

Figura 109 - Fotos do Empreendimento VII (Set/14 e Ago/15)

Fonte: O Autor

 Análise de gargalos para execução dos serviços

Verificou-se na obra a sistemática de análise de restrições, com a formalização dos

problemas que cercam o início dos serviços e posterior inclusão das ações que estão

sendo implementadas em um relatório gerencial, o que demonstra ações ligadas à

diretriz #19 (hierarquização de decisões).

 Controle detalhado por serviço

Verificou-se na obra uma grande quantidade de cronogramas específicos por serviço

(ver figura 110), o que promove o detalhamento dos processos produtivos e maior

probabilidade de execução dos mesmos, pois assim, é mais fácil encontrar as

restrições ou verificar as causas do não atendimento das premissas de planejamento,

conforme diretrizes #2 (premissas mensuráveis) e #24 (premissas por tipo de serviço).
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Figura 110 - Cronograma individualizados por serviço (exemplo da fachada)

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da construtora)

Talvez como crítica construtiva ao processo, que valeria sua classificação à aderência

completa da diretriz #2 (premissas mensuráveis) está no fato dos planejamentos de

produção estarem mais focados em durações e cronogramas, do que em definições

primárias de premissas ou composições de serviço que resultassem nos ciclos

previstos. Só assim seria possível um monitoramento de premissas convincente.

 Controle de qualidade detalhado para verificação da terminalidade

Além de uma sistemática abrangente para a inspeção e acompanhamento dos

serviços no canteiro, identificaram-se várias ferramentas para se registrar a

terminalidade dos serviços e, assim, compatibilizar o planejamento físico com a

realidade da obra, conforme sugere as diretrizes #3 (terminalidade) e #15 (controle da

qualidade), este último ainda inicial.

Como exemplo de um destes controles, a figura 111 ilustra uma ferramenta muito

simples para a fachada: a utilização do próprio projeto, com inclusão de faixas

representativas dos detalhes executivos, de forma a se garantir que cada pequeno

trecho foi liberado de forma não haver retrabalhos, mesmo que em pequeno porte.
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Figura 111 - Controle de execução de fachada (com projeto adaptado)

Fonte: O Autor (recorte dos registros da Construtora AB)

 Foco em melhoria do ambiente de trabalho

A obra é extremamente bem organizada e há exemplos de ações simples que ajudam

a tornar o local mais produtivo, como sugere a diretriz #11 (ambiente de trabalho

organizado).

Como alguns exemplos, pode-se ilustrar a sistemática de garantia de limpeza do

canteiro e a organização do fluxo de funcionários com faixas típicas de ambiente fabril

ou de prédios de prestação de serviço com muita circulação (figura 112).

Figura 112 - Práticas de organização: (a) circulação e (b) limpeza

Fonte: O Autor (fotos tiradas da obra, Construtora AB)
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 Quadro gerencial com alertas antecipados

Foi possível verificar na obra, algumas ferramentas de registro, reprogramação e

alertas (o que relaciona-se à diretriz #18 - sistemas de alerta antecipado), como por

exemplo o quadro gerencial apresentado na figura 113.

Este painel registra as datas de término, comparadas com a data de status do

acompanhamento, sinalizando quais itens estão atrasados.

Neste caso, busca-se que os serviços estejam cerca de 15 dias ou mais antecipados

em relação à linha de base (sem prioridade). Se ocorre antecipação em menos de 15

dias, o sinal amarelo é registrado (média prioridade) e no caso de atraso, qualquer

que seja, o quadro sinaliza o vermelho (alta prioridade de ação da equipe da obra).

Figura 113 - Painel gerencial com datas de término previstas

Fonte: O Autor (retirado do planejamento da Construtora AB)

Um critério de priorização das atividades também pode ser verificado neste painel,

correlacionando ações da diretriz #19 (hierarquização de decisões).

 Comunicação visual do planejamento

Segundo a diretriz #5 (gestão à vista), verificam-se no canteiro diversas ações de

divulgação e comunicação visual das programações de produção.
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Alguns exemplos podem ser apresentados. A figura 114 ilustra, em uma das fotos,

uma das salas de escritório, com as ferramentas de planejamento destacadas e

atualizadas.

Figura 114 - Práticas de comunicação: (a) visual e (b) programações semanais

Fonte: O Autor (fotos tiradas da obra, Construtora AB)

A outra foto mostra a forma de distribuição das programações por equipe, prática

aderente à diretriz #1 (planejamento específico de equipes). Neste caso, há uma rotina

de programação onde as equipes são semiautônomas e podem executar as tarefas

descritas nestas programações semanais sem a necessidade de reuniões formais de

liberação. Os líderes monitoram as frentes, intervindo quando identificam a ocorrência

de fatores que irão afetar o cumprimento do planejamento ou fatos emergenciais.

As reuniões de planejamento de médio prazo acontecem em prazos mensais, onde

são discutidas as sequências dos períodos subsequentes.

 Comentários gerais

Algumas observações relativas à avaliação desta obra podem complementar o

entendimento dos processos produtivos neste canteiro e como estão relacionados às

diretrizes previstas na proposição inicial:

 Evidenciou-se uma descrição indireta de aprendizado no serviço de tubulação

elétrica, mas sem justificativa convincente dos responsáveis pelo

planejamento das razões daquela especificação (estava alinhada à diretriz #14

- curvas de aprendizado), mas por tais esclarecimentos, foi revisada sua

classificação. Talvez seja já uma praxe mais antiga da construtora (sem
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análise crítica da equipe da obra da aderência às condições da obra) ou

reaproveitamento da base de cronograma de um empreendimento anterior;

 Apesar de não ter sido acompanhada pelo autor nenhuma reunião de

empreiteiros (nesta obra em especial), podendo-se assim evidenciar a diretriz

#8 (participação das equipes de produção), segundo os gestores, existe esta

sistemática e há contribuição e comprometimento dos subempreiteiros e

equipe nas metas de programação de curto prazo;

 Os responsáveis pela obra mostraram alguns documentos que deveriam ser

entendidos como o plano mestre do empreendimento, mas pela avaliação do

autor, tratava-se de um registro muito simples e cuja interpretação dos

detalhes do plano de ataque e logística de abastecimento não estavam

formalizados (eram de conhecimento informal pelos envolvidos, em desavença

ao que se propõe na diretriz #20 - plano mestre detalhado);

 Existia uma empresa que realizava visitas periódicas na obra (a cada 15 dias)

para avaliar o desenvolvimento do projeto para o proprietário (cliente). Como

o trabalho desta empresa era passivo (sem interferência direta nas ações da

obra) e com frequência reduzida, considerou-se que não era uma prática de

fiscalização independente coerente à diretriz #23 (fiscalização independente).

6.3.8. Empreendimento VIII

O Empreendimento VIII, executado pela Construtora M (empresa teve obras avaliadas

na primeira pesquisa) caracteriza-se pela execução de 1 torre residencial com 26

pavimentos e estacionamento descoberto, com 208 unidades, totalizando 17.264,00

m² de área construída, localizado em um terreno de 4.165,00 m² na cidade de São

Paulo/SP.

O empreendimento teve início em 01/11/2013 e foi entregue totalmente em

22/12/2015, 6 dias antes de seu prazo contratual e da data prevista na linha de base

inicial (28/12/2015). Apesar de não tão notável esta antecipação de entrega, um ponto

importante que o destacou para a avaliação nesta pesquisa foi o fato de, além de não

ter atrasado, identificou-se que em a partir de setembro de 2014 e por um prazo de

13 meses, o desempenho físico da obra ficou acima de 5% comparado com o previsto

na linha de base (com picos de 8%). Este avanço somente foi freado perto nos meses
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finais meramente por questões regulamentares e comerciais, uma vez o repasse ao

público alvo da construtora não poder ser feito antecipadamente.

Verdadeiramente, todas os serviços de obra e seu acabamento acabaram cerca de 3

meses antes do prazo contratual, restando apenas atividades de vistoria e limpeza

final, que se mantiveram por este período, não impactando as operações e os custos

indiretos da construtora, uma vez que praticamente toda a equipe da obra foi

desmobilizada.

Desta forma, entendeu-se um empreendimento interessante para estudo de práticas

de planejamento e controle de prazos.

A figura 115 ilustra a construção do edifício em duas datas diferentes, sendo algumas

das vezes em que o pesquisador acompanhou as atividades desta obra.

Figura 115 - Fotos do Empreendimento VIII (Jan/15 e Jan/16)

Fonte: O Autor

 Estabelecimento de premissas de planejamento monitoradas

Verificou-se no empreendimento o detalhamento de premissas de planejamento e sua

formalização para futuro acompanhamento, prática aderente à diretriz #2 (premissas
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mensuráveis). As premissas envolvem taxas de produtividade, número de equipes,

equipamentos, dentre outros, mas destaca-se o levantamento quantitativo elaborado

pela equipe de produção.

Normalmente uma obra se utiliza dos dados advindos do orçamento da obra, que às

vezes é desenvolvido por terceiros ou pelo departamento comercial da empresa.

Neste caso, no início do planejamento do empreendimento, optou-se pela revisão

completa dos quantitativos dos principais serviços (áreas, paredes por tipo,

quantidade de aço, dentre outros), o que garantiu que as compras, contratações e

estudo dos ciclos das atividades fossem mais assertivos.

A figura 116 ilustra uma parte deste levantamento, com um recorte do documento

base de levantamentos.

Figura 116 - Recorte de estudo de levantamentos quantitativos

Fonte: O Autor (retirado de registros de planejamento da Construtora M)

 Planejamento de suprimentos e contratações de serviços de forma conjunta

Identificou-se nesta obra, analogamente ao que se verificou nos empreendimentos I e

VI, que a empresa procura trabalhar com poucos subcontratados e unificando-se

pacotes de contratação de serviços similares, prática alinhada à diretriz #12

(contratações conjuntas).
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Os serviços de instalações, tanto elétricas, como hidráulicas, bem como intervenções

preliminares na obra (como as atividades de drenagem, por exemplo) são executados

por uma mesma empresa. O mesmo ocorre com a fachada (entrega de balancins,

revestimento argamassado, cerâmico e até pintura externa no mesmo pacote).

Esta prática possibilita, de certa forma, transparência e maior incentivo dos

contratados, fatores que inicialmente estariam aderentes às diretrizes #10 (sistemas

para aumento de produtividade) e #11 (ambiente de trabalho organizado), pois estas

contratações conjuntas são negociadas de forma antecipada para todos os serviços.

Assim, o fornecedor já sabe quando deverá mobilizar a equipe pré-definida.

Esta condição garante também ao engenheiro da obra, a possibilidade de maior

controle das atividades preliminares e de exigir que o líder do subcontratado participe

das reuniões de planejamento da obra com antecedência, mesmo se ainda não estiver

prevista sua mobilização em data próxima (alinhado também de forma parcial à diretriz

#8 - participação das equipes de produção).

Por fim, toda a sistemática de contratação é definida em um planejamento específico,

que detalha as etapas desde o levantamento quantitativo prévio para a concorrência

até a elaboração do contrato final e mobilização, atendendo à diretriz #13

(planejamento de suprimentos). O modelo deste planejamento é muito similar ao já

apresentado em obras anteriores, tais como os Empreendimentos I, II e VI.

 Formalização das programações de médio e custo prazo

Analogamente ao que foi descrito para o empreendimento VI (embora em grande

parte das obras isto também ocorre de forma ligeiramente diferente), esta obra

também utiliza um cronograma detalhado em MS Project como ferramenta básica para

as programações de médio e curto prazo, contendo as atividades por pavimento e

filtrando-se apenas as atividades do trimestre com destaque para metas mensais

(para a programação de médio prazo) ou apenas as atividades do mês com destaque

para as metas semanais (para a programação de curto prazo)

A diferença está no fato de que não há um direcionamento das programações por

equipe ou subempreiteiro, o que é realizado através de outras ferramentas de

repasse, como listas de tarefas semanais e reuniões específicas com cada empresa.
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Estas listas estão trazem, de forma ainda inicial, aderência à diretriz #1 (planejamento

específico de equipes).

 Cronogramas para finalização do empreendimento

Como descrito anteriormente, a obra apresentou relativo adiantamento dos serviços.

Para que fosse possível a desmobilização antecipada e se evitar uma concentração

de serviços de ajustes permanentes no canteiro, os últimos meses antes da entrega

final foram monitorados com a ajuda de cronogramas de entrega que permitissem esta

possibilidade, como podem ser observados nas figuras 117 e 118.

Figura 117 - Cronograma de entrega da obra (parte ref. AVCB)

Fonte: O Autor (parte de arquivo disponibilizado pela Construtora M)

O cronograma de entrega da obra é amplo e traz para cada item que se monitora

(alvarás, licenças e outros documentos de concessionárias) uma série de atividades

condicionantes. Esta prática faz referência à diretriz #18 (sistemas de alerta

antecipado), a qual é também complementada com outras ferramentas de alerta

relacionadas ao relatório gerencial mensal. No caso da figura, ilustrou-se uma das

partes do cronograma, referente ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Já no caso do plano de vistorias, verifica-se um painel, compatibilizado de forma

dinâmica com as negociações para entrega das unidades aos proprietários.
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Representa um sistema de priorização de liberações e consequente sequenciamento

adequado à realidade do cliente, fatos alinhados de forma parcial às diretrizes #19

(hierarquização de decisões) e #21 (participação do cliente).

Figura 118 - Planejamento das vistorias de unidades

Fonte: O Autor (recorte de arquivo disponibilizado pela Construtora M)

 Cronogramas por tipologia de serviço

Como descrito através de exemplos dos itens anteriores, verifica-se na obra o

desenvolvimento de modelos de programação e controle aderentes à cada tipologia

de serviço, fato aderente à diretriz #24 (premissas por tipo de serviço).

Além dos itens relativos à entrega da obra, que diferem aos modelos padronizados

para os serviços do tipo, outros cronogramas visuais são elaborados pela equipe da

obra para o planejamento do térreo, o que tradicionalmente são complexos e geram

risco à finalização global do empreendimento.

 Comentários gerais

Algumas observações relativas ao que se verificou na obra:

 Evidenciadas, apenas no serviço de estrutura, durações evolutivas nos

primeiros pavimentos (diretriz #14 - curva de aprendizado, de forma parcial);
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 O cronograma de uso referencial não tinha folga, mas este fato não ocorreu

por opção técnica ou prática alinhada à diretriz #9 (metas realistas). O que

levou a esta definição foi o fato do prazo contratual estar tão justo que não

permitia a inclusão de folgas arbitrárias e nem buffers controlados;

 Foram discutidas com a equipe de planejamento algumas ações de análise de

restrições, mas que não são realizadas de maneira formal;

 Verificou-se a participação do cliente final em reuniões de apresentação dos

resultados da obra, mas a diretriz #21 (participação do cliente) ficou longe de

ser evidenciada. Nestas reuniões foi possível verificar que eram apresentados

dados de referência com margens de segurança nos serviços parciais (para

que os resultados reais previstos não fossem revelados de forma antecipada

ao cliente até que todas as previsões se conformassem e assim gerar

desgastes “desnecessários”, pois não havia folga no cronograma contratual).

Esta prática dificilmente alcança seus objetivos, mas essencialmente nesta

obra, pelo fato dos desvios serem pequenos, mostrou-se bem sucedida.

6.4. Compilação dos resultados da pesquisa aplicada

6.4.1. Análise de aderência das práticas ao objeto de pesquisa

Como pode ser observado nas descrições das avaliações das obras, diversas ações,

mesmo interessantes ou com objetivos positivos, acabam não apresentando

resultados efetivos para se evitar problemas de planejamento ou ajudar nas ações de

combate aos atrasos.

Conforme descrito no capítulo 2 e baseado nos conceitos de Hevner (2007), para que

a pesquisa traga contribuição à base do conhecimento, durante a avaliação da

construção de Artefatos e Processos na DSR, é importante que se busque a sinergia

entre o ciclo da relevância e o ciclo do rigor.

Desta forma, para a proposição final da tese, levou-se em consideração a relevância

de cada ação ou prática observada nos empreendimentos, classificando a

aplicabilidade do conjunto de ações como evidência da respectiva diretriz ao qual se

baseará a construção do método.
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Com objetivo de garantir o ciclo do rigor, caso as práticas fossem consideradas

relevantes para a construção do método, estas foram classificadas como “Evidências

Claras” e seriam utilizadas na composição do método de planejamento e gestão. Caso

as práticas fossem consideradas irrelevantes, seja porque não atingiram o objetivo,

seja por ainda não estarem efetivamente implantadas (e assim, rigorosamente não

podem ser comprovadas), estas foram classificadas como “Ações Iniciais”. Elas

seriam estudadas de forma mais aprofundada para então, decidir se fariam parte da

composição do método, de que forma e com quais restrições.

O resultado desta classificação é apresentado no quadro 15.

Quadro 15 - Resumo das avaliações das diretrizes orientativas nas obras

Fonte: O Autor
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No quadro podem ser observadas as 2 classificações (Evidências Claras

representadas pela letra “E” e Ações Iniciais por “A”), bem como diretrizes que não

foram citadas ou observadas pela pesquisa de campo (representadas por “N”).

6.4.2. Práticas mais adotadas

Como pode ser observado no quadro anterior, as diretrizes mais claramente adotadas

pelos gestores destes empreendimentos relacionam-se com a formalização dos

planejamentos (#7 - formalização do planejamento), com o estabelecimento de

ferramentas de planejamento específicas para o setor de suprimentos (#13 -

planejamento de suprimentos) ou para serviços específicos (#24 - premissas por tipo

de serviço). Destacam-se ainda as diretrizes referentes ao monitoramento da obra,

que indiquem as ações prioritárias e de forma antecipada, para a correção ágil do

problema ou restrição para a execução do que foi planejado (#18 - sistemas de alerta

antecipado e #19 - hierarquização de decisões).

Realmente, em todas as obras acompanhadas (100%), verifica-se a importância de

se estabelecer referências formais de planejamento, desde o planejamento de longo

prazo até as programações de curto prazo, mesmo que estas últimas sejam realizadas

de forma muito simples, como observado nos Empreendimentos II e VIII.

No caso do planejamento de longo prazo, uma formalização ou cronograma

normalmente são exigidos por força de contrato. Mas este tipo de cronograma, muitas

vezes é elaborado de forma muito abrangente, conservadora e sem elementos que

garantam sua viabilidade operacional. Propositadamente ele deixa margens para

ajustes ao longo da execução da obra, para que a construtora não seja punida no

caso de não atendimento. Esta foi uma das razões pelas quais a diretriz foi proposta,

já que em muitos projetos analisados na primeira pesquisa de campo, esta era uma

causa recorrente dos problemas de não atendimento dos prazos.

Na análise realizada nesta pesquisa, o que se entendeu como necessário para se

evidenciar a diretriz #7 (formalização do planejamento) foi um planejamento

operacional, de uso interno da equipe da obra (ou das áreas de apoio à obra), pois

este sim está correlacionado às programações mensais, semanais, diárias, sendo
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revisado periodicamente, conforme andamento dos serviços. Trata-se de um

referencial técnico (linha de base) onde todos devem estar comprometidos a cumprir.

Outra prática verificada em quase a totalidade de obras acompanhadas (apenas no

Empreendimento VII não se verificou práticas similares alinhadas a diretriz #13 -

planejamento de suprimentos) foi o estabelecimento de ferramentas específicas que

garantissem um bom processo de suprimentos, com o detalhamento de etapas

internas, datas, setores responsáveis e com variações em relação aos materiais,

serviços ou equipamentos que eram considerados importantes para cada empresa.

Alguns sistemas eram muito detalhados como no empreendimento IV, outros traziam

apenas um cronograma dos serviços considerados críticos, como no empreendimento

V. Independente disto, entende-se que é uma prática já consolidada no mercado,

imprescindível para a garantia de eliminação de restrições de entrega e mobilização

de recursos, e que será claramente inclusa no método. Talvez a contribuição maior

desta pesquisa seja em se destacar possíveis detalhes para a elaboração deste

cronograma que auxiliem ainda o processo de implantação desta ferramenta

gerencial.

Analogamente ao processo de planejamento de suprimentos destacado acima,

verificou-se que em quase a totalidade das obras pesquisadas (apenas no

Empreendimento V isto não ocorreu) há diversas práticas que apoiam a equipe de

planejamento em suas atividades cotidianas que estão alinhadas à diretriz #24

(premissas por tipo de serviço). De acordo com este direcionamento, as obras

realizam estudos mais específicos dos serviços (sempre os mais críticos) conforme

projeto e condições de execução ou mobilização dos contratados. Estas práticas

englobam a composição detalhada do que está inserido no pacote ou escopo a ser

entregue, do uso do micro planejamento para detalhar operações mais complexas (ou

que a equipe não tem experiência) e a utilização de ferramentas que trazem as

especificidades como uma premissa obrigatória de geração do plano, como o uso de

múltiplos calendários ou cronogramas de entrega.

Verificou-se ainda que duas diretrizes, embora distintas, ocorreram nas obras de

forma correlacionada (#18 - sistemas de alerta antecipado e #19 - hierarquização de

decisões). Em todos os empreendimentos foi possível a identificação de práticas

alinhadas a estas diretrizes (em algumas poucas obras de forma parcial), que
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buscavam identificar, registrar, alertar e priorizar ações quando previsto o não

cumprimento de algum serviço.

Neste aspecto, a pesquisa trouxe vários exemplos diferentes de ferramentas, e que

desta forma evidenciam a sugestão desta tese no estabelecimento das diretrizes,

muito mais do que ferramentas específicas, para o sucesso dos projetos do ponto de

vista de prazos. Foram verificados painéis gerenciais, indicadores numéricos ou

visuais, processos analíticos e descritivos, ou seja, modelos que demonstram a

preocupação dos bons gestores em entender rapidamente o que está restringido a

programação e agir nos fatores chaves destas restrições.

Outras seis diretrizes obtiveram destaque (#1 - planejamento de equipes, #2 -

premissas mensuráveis, #8 - participação das equipes de produção, #9 - metas

realistas, #11- ambiente de trabalho organizado e #20 - plano mestre detalhado), e

que foram identificadas de alguma forma, em mais da metade dos empreendimentos.

Todas elas relacionam-se, de certa forma, a estudos mais profundados dos ciclos das

atividades, maior detalhamento do planejamento e o uso de dados de engenharia para

a tomada de decisão em relação ao que será executado. Se estas práticas, ainda

estiverem dentro de condições favoráveis de organização, bom ambiente de trabalho

que incentivem o comprometimento das equipes com as programações, mais efetivas

serão estas práticas.

Este tipo de enfoque traz uma diferenciação grande em relação a muitas obras onde

se verifica a programação dos serviços baseada em sentimentos, experiência do

planejador ou do engenheiro da obra, e pouco baseado em números, levantamentos

mais precisos e estruturação de cenários.

Definir de forma clara e precisa as premissas de planejamento e realizar seu

acompanhamento é talvez uma prática que a princípio pode parecer muito lógica e

inteligente, mas sua efetiva aplicação dos canteiros é rara.

Observaram-se ganhos importantes para a condução das ações de readequação da

produção nos empreendimentos que efetivamente mediram índices ligados às

produtividades. Este monitoramento de premissas será abordado no método que a

ser estruturado.
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Dentro destas mesmas diretrizes que se destacaram, o estudo da logística de

abastecimento também mostrou-se importante na eliminação das restrições que

impediam a execução das programações de obra. Independente do porte, esta prática

é primordial para se caracterizar um bom planejamento.

Neste aspecto, uma consideração importante: o estudo desta logística não é

simplesmente a elaboração de um projeto de canteiro. Foi verificado em algumas

obras que o projeto pode auxiliar em uma orientação inicial e para dar uma primeira

visão do canteiro, contribuindo sim favoravelmente ao planejamento. Todavia, como

o processo de obra é muito dinâmico, a logística precisa ser adequada às fases ou

prever as situações onde o pico de funcionários, entrega, estoque, transporte e

acessos sejam adequadamente tratados. Isto pode ser feito com estudos de

demanda, áreas, sinalizações e programações detalhadas, até então não

contempladas em um projeto de canteiro.

6.4.3. Práticas menos observadas

Como destaque da pesquisa, observa-se que para algumas diretrizes especificadas,

não foram implantadas práticas esperadas pela análise conceitual anterior.

Isto não quer dizer que tais orientações de conduta não sejam apropriadas e válidas

para o método. Nem ao menos significa que não existam práticas sendo adotadas

conforme estas diretrizes, uma vez que a amostragem utilizada é pequena nesta

segunda pesquisa.

No entanto, pelo mesmo princípio de relevância e rigor descritos no Capitulo 2, estas

práticas devem ser tratadas de forma diferenciada na estruturação do método,

garantindo as premissas do DSR.

Uma das diretrizes onde este fato foi observado, por exemplo, relaciona-se com a

implantação de sistemas de planejamento puxado e redução de desperdício (#4 -

produção puxada), bem como a questão da garantia do término da atividade (#3 -

terminalidade). Apesar de não observados exemplos claros desta diretriz nas obras

visitadas, há uma extensa literatura sobre o assunto, com cases positivos e

demonstrações de ganhos importantes na gestão de prazos. Logicamente foram muito

relevantes na análise deste autor.
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Desta forma, a estruturação do método com tais elementos deve ser mais cautelosa

e justificada, garantindo a aderência com os demais elementos respaldados pelos

fatos concretos observados nesta pesquisa.

6.5. Conclusões desta etapa da pesquisa

Com base em todas as informações levantadas, entende-se que o objetivo desta

segunda pesquisa de campo foi atingido.

Apesar de algumas limitações já destacadas, pôde-se verificar práticas e ferramentas

descritas na bibliografia e ainda aderentes à grande parte das diretrizes propostas

como orientativas para a estruturação do método.

A pesquisa trouxe uma base sólida de elementos que sustentarão as proposições

finais da tese, seja para validação das premissas iniciais propostas, seja para

adequação dos pontos que não ficaram claramente comprovados ou que devam ser

tratados de maneira singular.

Outra contribuição para o estudo aprofundado dos empreendimentos foi a

identificação também de algumas práticas que não agregaram valor ao planejamento

físico da obra. Mesmo com o sucesso do projeto (fato que o levou a ser escolhido para

a composição da amostra), verificam-se elementos que podem ser usados como

contraexemplos às diretrizes propostas, seja porque ferem o objetivo proposto, seja,

porque a ação não foi implantada de forma efetiva e não gerou os resultados

pretendidos.
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7. CONSOLIDAÇÃO DO MÉTODO E SUA VALIDAÇÃO

7.1. Consolidação dos resultados e estruturação do método

Após a análise de todos os dados relativos à última pesquisa, verificou-se uma série

de correlações entre as diversas práticas implantadas nas obras estudadas.

Além disso, muitas destas práticas também foram balizadas em modelos teóricos ou

conceitos que foram discutidos na revisão bibliográfica.

Estas considerações impactaram de forma determinante nas conclusões de

aplicabilidade das ações, bem como a estruturação das mesmas pelas 24 diretrizes

referenciadas para análise na pesquisa de campo.

Observa-se que muitas das diretrizes são aplicáveis em diversos momentos da

execução do planejamento da obra. Além disso, muitas delas são correlacionadas a

uma mesma prática.

Desta forma, entendeu-se que a melhor forma de apresentação do método deveria

ocorrer através da evolução do processo de planejamento, representado por etapas,

e correlacionadas com as melhores práticas para aquele determinado momento.

Inicialmente, adotou-se um agrupamento com 3 grandes etapas:

 Práticas para a etapa preliminar ao início das atividades no canteiro, que

estariam ligadas ao planejamento estratégico-tático do projeto (denominou-se

de “planejamento preliminar ou estratégico”);

 Práticas no início das atividades operacionais (denominou-se de

“planejamento operacional”); e

 Prática relacionadas às rotinas de curto prazo da obra (denominou-se de

“controle e reprogramação”).

Neste momento, não foi objetivo do autor uma análise crítica muito pormenorizada da

nomenclatura escolhida, uma vez que tanto estas estruturações, como suas

denominações, seriam analisadas e validadas pelo grupo focal (conforme previsto na

sequência do plano de pesquisa da tese).
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Estabeleceu-se também que cada grupo (etapa) seria composto por 4 grandes fases

de planejamento, as quais apresentam de forma correlata 2 ou mais práticas julgadas

como necessárias para se evitar problemas recorrentes de planejamento e que geram

atrasos dos projetos.

Nesta proposta, não há modelos ou ferramentas específicas, uma vez que se entende

que aquelas apresentadas nas diversas pesquisas estudas são suficientes. O uso

incorreto das mesmas é que podem gerar condições para a ocorrência dos problemas.

Na primeira fase (planejamento preliminar ou estratégico), o método foca no

estabelecimento de condições exequíveis dos projetos, com cenários realistas e de

como todas as premissas que compõe este cenário devem ser formalizadas e

validadas, evitando-se estimativas sem bases técnicas confiáveis.

Na segunda fase (planejamento operacional), o método foca no estabelecimento dos

detalhes de como o cenário será efetivamente executado, na definição das referências

e dos critérios de controle que garantirão as correções de rota ao longo da evolução

do projeto.

Por fim, na última fase (controle e reprogramação), o método foca no estabelecimento

de sistemas de análise de restrições, registros dos problemas e orientação para

soluções, retomando possíveis desvios do projeto. Esta fase é muito dinâmica e

fatalmente afeta a fase anterior, que inicialmente não deveria ser revisada. Caso os

desvios impactem os prazos finais, o cenário configura-se diferente do previsto, e

deverá ser redesenhado, conforme práticas já anteriormente citadas no método.

O método foi descrito em detalhes e compôs parte do material que seria validado pelo

grupo focal, como descrito no item a seguir.

7.2. Planejamento do Grupo Focal

Conforme descrito no item 2.5.5 desta pesquisa, a atividade do grupo focal foi

desenvolvida através da realização de uma reunião de trabalho e discussão em um

grupo seleto, que neste momento, sem uma preocupação conceitual do termo,

chamou-se de workshop. Normalmente o termo workshop é utilizado para a realização
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de uma atividade com um grupo maior de pessoas, mas para o propósito do grupo

focal esta quantidade foi julgada mais adequada.

Para a realização deste workshop, foram convidados profissionais do mercado que

são responsáveis pelo planejamento de obras em suas empresas. Tais indivíduos são

aqueles que efetivamente executam, monitoram e atuam na gestão dos prazos dos

projetos de construção e assim controlam os atrasos que seus empreendimentos

apresentam. Estes profissionais são aqueles que usualmente utilizam (ou não) as

ferramentas descritas nesta pesquisa e têm condições de avaliar as práticas utilizadas

em cada projeto que participaram.

Buscando-se atender às orientações de McDonagh-Philp e Bruseberg (2000) e

Tremblay et al.(2010), estruturou-se um roteiro a ser aplicado no workshop, com as

seguintes definições ou informações:

 Objetivos da sessão: contextualizar o problema de atrasos de obra, solicitar

contribuições (livres) em relação às possíveis causas de atraso, sugestões

para combatê-las (comparando-se com os dados já coletados até aquele

momento na pesquisa), e principalmente, que os participantes criticassem o

método de planejamento e gestão de prazos proposto pelo autor;

 Tópicos a serem abordados na atividade: (i) causas de atraso mais

significativas na visão dos participantes; (ii) práticas para se evitar os atrasos;

(iii) críticas em relação à metodologia de pesquisa adotada; (iv) itens

considerados importantes em relação ao tema e que não foram abordados na

pesquisa; e finalmente (v) as críticas em relação ao método proposto

(estrutura, conteúdo, nomenclatura, aplicação prática e restrições);

 Fluxo ou dinâmica das discussões: (i) exercício livre individual de cerca de 15

minutos para a identificação das principais causas de atraso vividas pelo

participante; (ii) novo exercício livre durante 20 minutos, para a descrição de

sugestões de práticas para combater das causas apontadas no exercício

anterior; (iii) apresentação da pesquisa durante cerca de 25 minutos (objetivos,

resultados das diversas etapas e destaque para o método proposto até aquele

momento); (iv) 15 minutos de discussão em grupos mais restritos (de 3

pessoas) sobre as diretrizes ou práticas que são comumente utilizadas pelos

profissionais em seus projetos; (v) mantendo-se nos mesmos grupos, mais 20
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minutos de discussão sobre o que cada um entendeu sobre o método e

preparação de tópicos com dúvidas ou observações a serem discutidas em

plenário; e (vi) a principal discussão entre todos os presentes, com cerca de 1

hora de duração, sobre os pontos abordados nos grupos, questionamentos ao

autor, críticas à pesquisa e sugestões de melhoria do método;

 Recursos visuais e estímulos externos utilizados: sala de apoio e equipamento

de apresentação (projetor, computador e software MS Power Point), mesas e

cadeiras livres para agrupamento em forma de plenário ou discussão em

grupos, roteiro do moderador (o autor), lista de perguntas e orientações,

material de escritório para uso nos grupos (papel, canetas, dentre outros).

Seguindo-se os passos descritos na figura 5 desta pesquisa, após toda a preparação

do evento, buscou-se o recrutamento dos participantes. O perfil daqueles profissionais

que estiveram presentes no workshop pode ser observado no quadro 16.

Quadro 16 - Perfil dos participantes do grupo focal

Formação /
Especialização Idade Tipos de empresa em que o

profissional trabalhou
Experiência em
planejamento

Administrador /
Gerenciamento de Projetos

(PMP)
34

 Empresa especializada em
planejamento (consultoria)

 Construtora de médio porte
16 anos

Técnico de Edificações e
Engenheiro Civil 32

 Construtora de grande porte
 Construtora de médio porte

8 anos

Engenheiro Civil 40
 Gerenciadora e prestadora de serviços
 Empresa especializada em

planejamento (consultoria)
8 anos

Engenheiro Civil /
Gerenciamento de Projetos 34

 Indústria (fornecedor-grande porte)
 Construtora de grande porte

13 anos

Engenheiro Civil / Mestrado 37
 Empresa especializada em gestão e

planejamento (consultoria)
 Construtora de médio porte

4 anos

Engenheiro Civil /
Especialista Eng. Produção 36

 Construtora de grande porte
 Incorporadora de médio porte

7 anos

Engenheiro Civil 31  Construtora de grande porte 5 anos

Fonte: O Autor
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7.3. Resultados do Grupo Focal

Realizado o workshop, alguns resultados podem ser destacados, com base nos

tópicos abordados.

7.3.1. Identificação de causas dos atrasos

Este primeiro tópico abordado no evento mostrou relativa aderência aos resultados da

primeira pesquisa de campo (apresentados no capítulo 4). Algumas conclusões neste

aspecto foram interessantes.

Neste grupo restrito, verificou-se que as causas apontadas pelos participantes após

uma breve reflexão livre (sem direcionamento do moderador) foram muito

abrangentes, mostrando que há grandes singularidades nos problemas de cada

empresa ou profissional em seu ambiente de trabalho. Isto porque apenas neste

pequeno grupo, foram listados 31 tipos diferentes de causas.

Buscar uma convergência daquelas que são as mais frequentes não foi difícil e

conforme pode ser verificado na tabela 4, a causa identificada como mais frequente

(e determinante para o atraso das obras) relaciona-se aos constantes retrabalhos dos

serviços no canteiro e que geram implicações nas sequências das atividades,

principalmente postergação de início.

De uma certa forma, as causas mais votadas pelos participantes tiveram ordenação

um pouco diferentes do ranking apresentado no capítulo 4 (ver tabela 3), embora as

10 causas mais frequentes sejam muito similares.

Tabela 4 - Resultados do workshop sobre as principais causas de atraso

Descrição da causa do atraso Identificação como
causa determinante

 Retrabalho devido a erros durante a construção 5 de 7 participantes

 Demora na tomada de decisões internas (na produção) 4 de 7 participantes

 Duração do contrato da obra irrealista (muito curta) 4 de 7 participantes

 Demora na tomada de decisão pelo Empreendedor 4 de 7 participantes

 Layout inadequado do canteiro (logística mal feita) 4 de 7 participantes

Fonte: O Autor
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7.3.2. Sugestões para tratamento das causas identificadas

Este segundo tópico trouxe poucas contribuições dos participantes, após uma nova

reflexão individual livre.

Pela forma como o tema foi abordado (explicações do moderador) ou pelas limitações

de entendimento dos propósitos do trabalho naquele momento (uma vez que ainda

tratava-se de uma atividade prévia, sem a apresentação da pesquisa pelo autor),

percebeu-se que as sugestões foram muito superficiais. A maior parte delas foram

muito mais comentários ou reafirmações do problema, do que efetivamente uma

análise de como tratar a causa do problema.

Quando algumas das práticas ou recomendações sugeridas eram alinhadas com o

efetivo tratamento da causa, estas já estavam contempladas na gama de sugestões

estudadas pelo autor.

No entanto, exatamente por esta razão, pode-se então validar grande parte das

diretrizes teóricas propostas pela pesquisa, como alinhadas ao entendimento dos

profissionais de planejamento quanto à sua pertinência e/ou eficácia.

Um dos pontos mais destacados pelos participantes relaciona-se a falta de

envolvimento da equipe de planejamento na definição dos prazos contratuais ou

mesmo da participação nas discussões do estudo de viabilidade do projeto.

A diretriz proposta nesta pesquisa para este problema relacionava-se ao uso de

prazos realistas e no desenvolvimento do um plano mestre mais detalhado ao menos

nos caminhos críticos da obra. Assim, de forma indireta a prática estava dentro da

diretriz, embora não de forma tão explícita como apresentada pelos participantes.

As outras diretrizes ou práticas propostas estavam mais alinhadas ao que pregava a

pesquisa. Podem-se citar algumas destas sugestões:

 Estreitamento de relação com fornecedores, com a criação de prestadores

mais fixos, garantindo transparência das negociações, parceria “ganha-ganha”

e que permitam maior previsibilidade de atendimento;

 Ações que assegurem a terminalidade dos serviços, como liberações de

frentes após avaliação e aceite do serviço, e sistemas de gestão de qualidade;
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 Estudo prévio do canteiro e plano logístico contemplando várias fases da obra;

 Uso de linhas de balanço para verificar incompatibilidades de progresso de

serviços e definição de ritmo constante para a obra, ao menos nas atividades

da torre.

Por fim, alguns pontos para melhoria foram citados mais de uma vez, porém sem

configurar efetivamente uma diretriz que possa ser inclusa como método, como por

exemplo, “investimento em compatibilização de projetos” ou a “contratação de

profissionais com experiência”. Estes itens são recomendações que não podem ser

descartadas, mais estão ligadas à estratégia de atuação da empresa.

Se verificado, por exemplo, que a causa dos atrasos é a inexperiência dos

profissionais, então o método deveria buscar mecanismos de auxiliassem os

profissionais menos experientes em suas limitações, mas não descartá-los.

7.3.3. Validação de diretrizes para a definição das práticas que evitem atrasos

Este terceiro tópico buscou a contribuição dos participantes para se identificar, dentre

as diretrizes propostas no capítulo 5, aquelas consideradas mais importantes para o

sucesso dos projetos em que os profissionais participaram.

O resultado foi comparado com os dados coletados na pesquisa descrita no capítulo

6, gerando então duas referências importantes para a validação das práticas que

serão inclusas no método, objetivo central desta pesquisa.

A identificação de quais foram as diretrizes mais citadas pelos participantes, após a

atividade de discussão em grupo (com roteiro orientativo e lista com referências de

diretrizes propostas) está apresentada na tabela 5.

Como pode ser observado, algumas das diretrizes mais citadas não foram as mesmas

observadas nas obras da segunda pesquisa de campo. Isto demonstra que os

resultados do grupo focal podem ser complementares e não apenas confirmatórios.

Diretrizes como a “formalização do planejamento” (#7), o “plano de suprimentos” (#13)

e o “plano metre detalhado” (#20) aparecem em ambos os resultados, garantindo

assim a confirmação como determinantes e inclusão das mesmas no método.



254

Tabela 5 - Resultados da identificação das diretrizes pelos participantes

Descrição da diretrizes proposta inicialmente para se
evitar a ocorrência de atrasos

Identificação como
diretriz determinante

 Previsão de curvas de aprendizado (#14) 7 de 7 participantes

 Plano mestre detalhado, ao menos no caminho crítico (#20) 7 de 7 participantes

 Planejamento de suprimentos, antecipação de contratos (#13) 6 de 7 participantes

 Processos que assegurem a terminalidade de serviços (#3) 5 de 7 participantes

 Formalização dos planejamentos, conforme cada nível (#7) 5 de 7 participantes

 Participação das equipes de produção nas metas (#8) 5 de 7 participantes

Fonte: O Autor

Diretrizes como “hierarquização de decisões” (#19) e “premissas específicas por

serviço” (#24), por sua vez, mesmo frequente nas obras pesquisadas, não foram

citadas por nenhum participante. Assim, sua inclusão no método deverá ser avaliada

antes da efetivação.

Também vinculadas às diretrizes elencadas como mais importantes, foi solicitado ao

grupo descrever as práticas ou ferramentas que as exemplificassem nos projetos que

já tivessem participado.

Analogamente ao item 7.3.2 anterior, não se verificou quantidade significativa de

exemplos práticos mensuráveis ilustrativos, e que pudessem ser comparados ao que

foi descrito no capítulo 6. Aqueles mais relevantes são listados a seguir:

 Estabelecimento de banco de dados de premissas mensuráveis mais

importantes ou referenciais (padrão interno da empresa);

 Auditorias recorrentes de qualidade do serviço visando garantia de

terminalidade;

 Formalização de parcerias em suprimentos;

 Compatibilização de projetos e também do cronograma de desenvolvimento

dos mesmos com o cronograma físico real e atualizado na obra.
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7.3.4. Análise crítica ao método proposto

Finalizando as atividades do workshop, este último tópico caracterizou-se como o

mais importante dentro desta etapa da metodologia de pesquisa, contribuindo para o

refinamento do artefato desenvolvido até aquele momento.

Após a discussão plenária de todo o grupo, troca de experiências e esclarecimentos

do autor sobre o método que se pretende estruturar, buscou-se compilar as

contribuições dos participantes, que verdadeiramente criticaram construtivamente o

artefato.

Um dos pontos abordados com ênfase relaciona-se ao momento de decisões

estratégicas de um projeto, onde há pouco envolvimento da equipe técnica da

construtora. As decisões tomadas na fase de análise de viabilidade impactam em todo

o posterior desenvolvimento do planejamento operacional. Muito frequentemente as

referências utilizadas para aceitação de um projeto e comprometimento com o prazo

contratual assumido são incoerentes com a realidade da construtora e das equipes

internas. Os prazos são definidos referenciando-se apenas projetos similares, muitas

vezes não sendo consideradas situações específicas sobre peculiaridades do local,

terreno, necessidades do cliente (contratante), condições atuais dos fornecedores e

diversos outros pontos que usualmente são de domínio da equipe técnica ou dos

profissionais de planejamento da empresa.

Outro ponto de destaque apontado pelo grupo focal refere-se às questões de fluxo de

caixa do empreendimento. Muitas vezes as ações planejadas não são cumpridas por

insuficiência de recursos, e o método proposto não contempla de forma mais

detalhada práticas específicas relacionadas a este problema usual em obra.

Ambos os pontos discutidos têm sua justificativa, embora especificamente para o

objetivo desta tese, representam uma contribuição pouco efetiva. Como o foco do

trabalho é estudar o planejamento da produção, parte das atividades relacionadas ao

estudo de viabilidade e outras decisões estratégicas do negócio da construtora não

são abordadas de forma detalhada, apenas citadas como fontes de impacto.

De fato, caso estas características fossem destacadas no momento da análise dos

riscos em se assumir os prazos contratuais, a taxa de assertividade seria maior.
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Algumas críticas interessantes ao método não se sustentaram na discussão plenária,

mas serviram de base para melhor descrever a apresentação da proposição e/ou

destaque de suas limitações.

Uma delas, por exemplo, refere-se à manutenção de folgas no planejamento

estratégico. Percebe-se que ao defender esta posição, um dos participantes pretendia

preservar ações de proteção às falhas de planejamento e responsabilização dos

problemas ao gestor da obra. No entanto, como destacado na revisão bibliográfica e

no item 5.2.9 deste trabalho, estas folgas são usualmente consumidas sem o devido

cuidado e trazem consequências muito ruins à gestão do projeto.

Estas e outras sugestões foram então descartadas, embora direcionaram discussões

importantes para a defesa dos princípios do método, demandando embasamento

teórico adequado, típico de uma tese de doutorado como esta.

Outro ponto discutido do workshop trouxe uma pequena alteração da descrição do

método. Muito se destacou na estruturação das práticas de mitigação de atrasos, a

necessidade de se buscar ferramentas que assegurassem a terminalidade dos

serviços. Dentre estas ações destacam-se a medição dos serviços somente após a

aceitação dos serviços. Esta seria feita com a garantia do atendimento de todos os

critérios de recebimento e não apenas após o serviço efetivamente acabado (pois

apesar de concluído, talvez ainda não atenda critérios específicos e seja necessário

o retrabalho)

O mesmo ocorreu quando parte dos profissionais destacou as condições do mercado

como forma de se justificar parte dos problemas de planejamento existentes em seus

empreendimentos. Destacou-se que a pesquisa pouco referenciava estas justificativas

ou ações específicas ligadas ao momento de mercado, seja aquecido, seja em crise.

Como relacionado ao logo do trabalho, as causas dos atrasos podem ser afetadas

com as condições de mercado, mas não as ferramentas, práticas ou mesmo o método

como um todo. Descreve-se um exemplo prático: se numa crise há uma reestruturação

das equipes de projeto, com “enxugamento” da máquina produtiva e diminuição da

estrutura organizacional e hierarquia na empresa, talvez a comunicação até melhore,

pela facilidade de contato entre os integrantes do projeto. Nestes casos, as decisões

podem ocorrer de forma mais rápida, a entrega dos materiais tenha menos atrasos ou
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a equipe responsável pela obra seja melhor qualificada do que quando a empresa era

mais hierarquizada. Embora esta condição seja teoricamente favorável à gestão do

projeto, as diretrizes propostas continuam as mesmas, como em relação ao ritmo

constante das atividades, aos planos formais, aos controles que devem ser

executados. Este aspecto é garantido exatamente pelo fato do método não detalhar

funções específicas, responsabilidades e frequências de controle.

Outro ponto conceitual levantado e que foi aceito pelo autor, refere-se à nomenclatura

de uma das etapas do método. Apesar de simples, esta constatação foi importante

para que os futuros usuários do método pudessem entender melhor as razões pelas

quais tais práticas foram agrupadas nestes grandes grupos.

Segundo parte dos participantes, a primeira etapa já traz elementos que impactam o

planejamento operacional. E as práticas relacionadas têm menos enfoque estratégico

do que estimativas mais alinhadas aos estudos de viabilidade, ou atividades mais

características do plano estratégico da obra.

Assim, mesmo mantendo-se praticamente a mesma configuração, esta primeira etapa

foi reescrita apenas com o título “Planejamento Preliminar”, deixando em aberto se as

ações estão focadas no planejamento estratégico ou apenas em um momento anterior

do planejamento operacional clássico.
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8. PROPOSIÇÃO FINAL DO MÉTODO

Com tudo o que foi discutido até a etapa de validação, e considerando as críticas e

sugestões de refinamento do artefato desenvolvido, este capítulo apresenta de forma

detalhada o método de planejamento e gestão proposto pelo autor.

A descrição final do método manteve os quatro grandes grupos de atividades,

representadas por etapas, e fases ordenadas que as compõem, conforme pode ser

esquematicamente apresentado na figura 119.

Figura 119 - Resumo esquemático do método proposto

Fonte: O Autor

Todas as fases são detalhas nos itens a seguir.



259

8.1. Etapa de Planejamento Preliminar

Nesta etapa, buscou-se detalhar as práticas relacionadas ao momento anterior ao

início das atividades no canteiro de obras.

Como destacado pelo grupo focal e alterado posteriormente pelo autor, tratam-se de

ações relacionadas à preparação das atividades operacionais que virão em seguida.

Apesar do momento de realização ser anterior à obra, como já são estabelecidas

premissas ligadas à produção e com teor ligeiramente detalhado, as decisões estão

mais focadas ao plano operacional de longo prazo, do que no plano estratégico do

projeto. É claro que muitas das decisões estabelecidas neste âmbito podem impactar

a estratégia de execução do projeto, mas as ferramentas e práticas mais adequadas

ao plano estratégico-tático são diferentes das previstas no método.

As quatro fases propostas para esta etapa e as práticas recomendadas são

apresentadas de forma geral na figura 120 e detalhadas nos itens a seguir.

Figura 120 - Detalhe da etapa de planejamento preliminar do método proposto

Fonte: O Autor
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8.1.1. Fase I - Estudo de cenários realistas

Nesta fase o objetivo é a estruturação das premissas iniciais das principais atividades

do empreendimento, subsidiando a validação dos prazos de referência e estratégia

de execução da obra.

 Práticas orientativas desta fase:

 Estimativas de prazo mais prováveis (sem inclusão de folgas) dos serviços de

referência do plano de ataque;

 Estudo com detalhes mínimos dos ciclos dos serviços do caminho crítico

(quantidades, equipes, equipamentos, produtividade);

 Definição de premissas paramétricas para os demais serviços que compõem

o plano de ataque.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: plano de ataque.

8.1.2. Fase II - Definição da cadência dos serviços

Nesta fase o objetivo é a definição do melhor ritmo dos serviços, que não

necessariamente é o mais rápido possível, mas aquele que atenda aos prazos de

referência do plano de ataque e ao mesmo tempo não sobrecarregue alguns dos

serviços com cadências improváveis ou otimistas demais.

 Práticas orientativas desta fase:

 Estabelecimento de um ritmo constante para os serviços do plano de ataque,

buscando a continuidade dos ciclos;

 Revisão das premissas iniciais de planejamento, com base na necessidade de

alinhamento das atividades com o ritmo da obra, incluindo alteração da

quantidade de equipes por serviço ou procedimento de execução.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: diagrama tempo-caminho.
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8.1.3. Fase III - Definição da logística de abastecimento

Nesta fase o objetivo é a definição de como os serviços do plano de ataque serão

executados no canteiro, evitando-se restrições de mobilização, transporte,

disponibilização de insumos e esperas.

 Práticas orientativas desta fase:

 Estudo de restrições do canteiro de obras (acessos, áreas de descarga,

restrições de circulação, áreas de estoque);

 Estudo de localização e uso dos equipamentos de transporte, principalmente

vertical, com a definição dos prazos de subida dos diversos materiais e

capacidade de carga de cada um;

 Revisão das premissas iniciais de planejamento, com base na necessidade de

abastecimento e possíveis alterações de modelos de fluxo, como alocação de

ajudantes, posicionamento de equipamentos, uso de sistemas alternativos,

dentre outros.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: projeto de canteiro / desenhos evolutivos.

8.1.4. Fase IV - Formalização do plano mestre da obra

Nesta fase o objetivo é a validação de todos os conceitos adotados anteriormente e a

elaboração de documentos formais de planejamento (para que todos os envolvidos

estejam comprometidos com as metas estabelecidas) e os controles que serão

implementados no acompanhamento da obra.

 Práticas orientativas desta fase:

 Elaboração do cronograma macro, com as principais atividades do plano

mestre, mas com o detalhamento daquelas que constituem o caminho crítico;

 Inclusão de buffer de projeto no caminho crítico;

 Validação do cronograma macro com a equipe gerencial da obra, bem como

realização dos ajustes necessários solicitados pelos responsáveis de cada

equipe;
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 Definição das datas-marco da obra, que podem estar atreladas a triggers de

projeto (alertas antecipados para ações mais rápidas);

 Elaboração de planos de execução globais para itens que não estão

contemplados no plano de ataque, mas são considerados importantes para o

atendimento das datas marco escolhidas.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: plano mestre.

8.2. Etapa de Planejamento Operacional

Nesta etapa, buscou-se detalhar as práticas relacionadas às fases que ocorrem no

início das atividades no canteiro de obras e nas quais todas as atividades são

referenciadas, uma vez que neste momento define-se a linha de base da obra.

As quatro fases propostas para esta etapa e as práticas recomendadas são

apresentadas de forma geral na figura 121 e detalhadas nos itens a seguir.

Figura 121 - Detalhe da etapa de planejamento operacional do método proposto

Fonte: O Autor
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8.2.1. Fase V - Definição de metas de produção realistas

Nesta fase o objetivo é o refinamento das premissas, detalhando-se os serviços para

que seja possível a elaboração das programações de produção e garantindo que as

premissas sejam gerenciáveis ao longo da obra.

 Práticas orientativas desta fase:

 Estudo detalhado dos ciclos das atividades do caminho crítico, com atividades

diárias e movimentação das equipes (micro planejamento);

 Elaboração do diagrama de rede, utilizando durações mais prováveis e não

otimistas (ou a utilização da média ponderada do PERT para uma referência

determinística mais próxima; ou ainda estudos de probabilidade utilizando

verdadeiramente os conceitos do PERT);

 Estruturação do banco de dados com as premissas adotadas para a definição

das durações dos ciclos, quantidades, equipes, produtividades, bem como

precedências ou restrições de recursos.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: diagrama de rede / banco de dados.

8.2.2. Fase VI - Formalização da linha de base

Nesta fase o objetivo é a definição da referência de planejamento, pela qual as

programações e ações de gestão serão desenvolvidas.

 Práticas orientativas desta fase:

 Elaboração do cronograma detalhado com as atividades do diagrama e sem

folgas, manutenção do buffer do projeto e a inclusão de buffers de alimentação;

 Inclusão de curvas de aprendizado para as atividades mais importantes, com

a revisão de algumas durações de serviços nos primeiros pavimentos;

 Calendários específicos por serviço, no mínimo àqueles afetados por chuvas;

 Fixação da linha de base e ampla divulgação aos envolvidos;

 Validação de datas-marco do projeto e vinculação com plano de contratações.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: cronograma de longo prazo.
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8.2.3. Fase VII - Programação por equipe

Nesta fase o objetivo é a definição das metas de curto prazo e orientação de

distribuição das equipes no canteiro.

 Práticas orientativas desta fase:

 Elaboração do cronograma de médio prazo (trimestral ou bimestral), com foco

na meta mensal e detalhando-se restrições a serem eliminadas, bem como

quando a equipe deve ser mobilizada;

 Elaboração do cronograma de curto prazo e programação por equipe, com

detalhes de locais e dimensionamento;

 Validação formal das programações com os líderes de equipe (ou participação

dos mesmos na elaboração das próprias programações);

 Se possível, identificação de serviço por pavimento, no local de execução,

organizando a mobilização das equipes de forma simples e visual;

 Elaboração de cronogramas ou plano específicos para itens ou setores não

repetitivos e não detalhados no cronograma base ou nas linhas de balanço.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: cronogramas de médio e curto prazo.

8.2.4. Fase VIII - Programação de suprimentos

Nesta fase o objetivo é a definição das contratações e seus processos preliminares,

garantindo que não ocorram restrições de abastecimentos e transporte na obra.

 Práticas orientativas desta fase:

 Validação dos quantitativos (e premissas) e lista de fornecedores adequados

às necessidades locais e da obra, compatível com as premissas de

planejamento e transparência com os fornecedores (riscos e complexidades

dos serviços);

 Elaboração do cronograma de contratações com as datas de início de cada

serviço sempre atualizada (aderente ao cronograma físico atualizado da obra),

e prazos a montante para cada atividade predecessora (editais, cotação,

negociação, contratação, mobilização);



265

 Contratação de pacotes de complexidade nivelada, ou seja, com serviços,

etapas ou locais tanto de fácil, como de difícil execução, motivando

continuidade de ciclos (por exemplo, evitar contratar os pavimentos tipos e

trechos de periferia, que apresentam repetitividade, separadamente dos locais

com menor possibilidade de produtividade, como térreo, cobertura e subsolos).

 Exemplo de ferramentas para esta fase: cronogramas de contratações.

8.3. Etapa de Controle e Reprogramação

Nesta etapa, buscou-se detalhar as práticas relacionadas às fases que ocorrem

durante toda a obra, quando são feitos os monitoramentos de todas as premissas

definidas na etapa anterior. Quando as premissas não são atendidas, são necessárias

ações de recuperação para se buscar a linha de referência acordada.

As quatro fases propostas para esta etapa e as práticas recomendadas são

apresentadas de forma geral na figura 122 e detalhadas nos itens a seguir.

Figura 122 - Detalhe da etapa de controle e reprogramação do método proposto

Fonte: O Autor
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8.3.1. Fase IX - Análise de restrições de serviços

Nesta fase o objetivo é garantir que não ocorram problemas para que a programação

de médio e curto prazo sejam cumpridas e caso existam restrições a serem

eliminadas, que isto seja feito de forma rápida e eficiente.

 Práticas orientativas desta fase:

 Elaboração de lista de restrições mais comuns para a tipologia de obra da

empresa, incluindo: indefinições de projeto, liberação de frente de serviço,

material não entregue, equipe não mobilizada, equipamento quebrado,

problema de acesso, insegurança, dentre outras;

 Análise de ocorrência de restrição e sua eliminação com uso do conceito

GEMBA (foco na solução no “chão de fábrica” e o mais rápido possível, não

afetando atraso de toda a linha de produção);

 Registro das ocorrências e indicadores de evolução (notas, % eliminação, IRR,

IDP ou SPI, PPC, % riscos, dentre outros).

 Exemplo de ferramentas para esta fase: lista de restrições e indicadores de

evolução.

8.3.2. Fase X - Medição de serviços e análise de premissas

Nesta fase o objetivo é gerar indicadores para a tomada de decisão e monitorar as

premissas do planejamento operacional, para que a reprogramação seja aderente às

tendências da obra.

 Práticas orientativas desta fase:

 Definição clara de critérios de medição, que garantam transparência para a

medição aderente ao realizado e compatibilidade com o entendimento das

partes envolvidas;

 Medição apenas de serviços efetivamente acabados nos locais de referência

dos planos, garantindo terminalidade;

 Vinculação do pagamento dos terceiros aos serviços efetivamente finalizados,

dando pesos importantes quando os arremates forem inevitáveis;
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 Registrar datas de início e término reais das atividades, bem como índices de

validação das premissas iniciais (equipe, produtividade, plano de ataque,

quantidades).

 Exemplo de ferramentas para esta fase: planilhas de medição.

8.3.3. Fase XI - Estudo de ações de recuperação

Nesta fase o objetivo é gerar ações coordenadas que viabilizem a recuperação dos

atrasos por incumprimento das premissas definidas e consequentemente das

programações que estejam vigentes na obra.

 Práticas orientativas desta fase:

 Envolvimento das equipes de produção para discussão de alternativas;

 Formalização das ações, com responsáveis e prazos, e destaque para aquelas

que são prioritárias para se evitar atrasos do caminho crítico e da obra como

um todo;

 Buscar estabilização de ciclos, evitando-se altos picos de produtividade,

mesmo que seja para a recuperação dos atrasos (é mais importante um plano

contínuo do que ações isoladas do tipo “apagar incêndio”);

 Não antecipar serviços que não agreguem valor, evitando-se estoques,

esperas, interferências;

 Revisão das datas-marco e avaliação dos impactos das ações de recuperação.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: planos de ação e programações de médio

/ curto prazo.

8.3.4. Fase XII - Reprogramação de serviços

Nesta fase o objetivo é revisar os planos de médio e curto prazo, de forma que estes

sejam aderentes ao Plano Mestre e Linha de Base inicialmente definidas.

 Práticas orientativas desta fase:

 Formalização de programações de recuperação, incluindo planos específicos

para atividades não previstas (ou sub-etapas não detalhadas anteriormente),
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mas que necessitam ser realizadas para a estabilização do fluxo (planos de

áreas especiais, requadros, shafts, taliscas, pisos especiais, dentre outros);

 Planos de ação específicos para arremates de serviços, cujas etapas não

foram previstas no macro fluxo de processos e cujos pesos para avanço físico

sejam pequenos ou imperceptíveis;

 Análise dos impactos das novas datas de programação ou metas de produção

nos demais itens do planejamento, como no cronograma de suprimentos,

programações de entrega, estruturação do canteiro de obras, cronograma de

aprovações ou concessionárias, evitando-se estoques desnecessários ou

estregas antecipadas que gerem novas restrições de execução.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: programações de médio / curto prazo.

8.4. Práticas de suporte às etapas de planejamento

Algumas das práticas levantadas por esta pesquisa não estão relacionadas com

momentos específicos dentro da execução de uma obra. Foram evidenciadas nos

empreendimentos pesquisados em diversas ocasiões diferentes, embora claramente

sejam avaliadas como condições importantes para melhorar a gestão dos prazos dos

empreendimentos.

Desta forma, buscou-se destacá-las neste item, como práticas de apoio aos processos

ordinários descritos nos três itens anteriores.

As práticas foram também agrupadas e apresentadas no método de forma similar ao

proposto para os grupos descritos nos itens 8.1 a 8.3, conforme pode ser observado

na figura 123 e detalhado nos itens a seguir.

A única diferença estrutural nesta representação está no fato dos grupos de práticas

não possuírem relação sequencial e por esta razão não foram definidos como “fases”,

mas simplesmente como “grupos”.
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Figura 123 - Detalhe do grupo de práticas de suporte ao planejamento

Fonte: O Autor

8.4.1. Gestão à vista (comunicação)

O objetivo das práticas deste grupo é garantir a transmissão rápida e precisa das

informações relevantes ao completo entendimento das programações, bem como do

desempenho das equipes ao longo da execução da obra.

Equipes bem informadas são mais facilmente gerenciadas, além de estimular o

comprometimento das mesmas com suas metas de produção.

Assim, o foco das ferramentas de comunicação não está relacionado ao detalhamento

ou conteúdo técnico. Isto é importante, mas estes dados são fornecidos como parte

das atividades destacadas nos itens anteriores, tais como cronogramas e relatórios.

 Práticas orientativas deste grupo:

 Quadro com o desenho do canteiro nas diversas etapas de evolução da obra,

onde podem ser observados os locais apropriados de estocagem, escritórios,

equipamentos de transporte, acessos e outros pontos que devem refletir a

logística da obra;
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 Disponibilização das programações das equipes nos locais de produção, com

a identificação dos líderes de cada uma, os quais serão cobrados pelo

atendimento do que está previsto;

 Indicações dos locais definidos como frentes de serviço, ou seja, os nomes

utilizados como referenciais e detalhados em cronogramas ou croquis (que

usualmente aparecem apenas nos documentos dos líderes ou da equipe de

planejamento). Trata-se de indicar não apenas andares ou apartamentos, mas

também trechos de periferia, áreas futuras ainda não constituídas

(normalmente futuros ambientes de áreas comuns), setores confinados ou de

acesso restrito por motivos de preservação do serviço acabado;

 Fixação da programação dos equipamentos de transporte (grua, elevadores,

cremalheira, dentre outros), próximo do local de embarque e/ou carregamento,

garantindo o conhecimento de todas as equipes de quando será sua vez de

transportar seus insumos, organizando os acessos e evitando-se paradas ou

estoques intermediários indesejáveis;

 Quadro ou cartazes com as datas marco mais importantes que garantam

atendimento da linha de base ou contrato, gerando metas comuns a todas as

equipes (poucas datas podem ser fixadas no inconsciente das pessoas ou

discutidas frequentemente por todos, gerando comprometimento do grupo);

 Indicação da evolução dos serviços por pavimento ou trecho, através de

croquis esquemáticos ou cópias dos projetos que são pintados assim que as

atividades são finalizadas. Destacam-se frentes de serviço liberadas ou

atrasadas para todas as equipes da obra;

 Comunicações ou desenhos esquemáticos nos locais de início das atividades

(normalmente o primeiro pavimento ou primeiros trechos onde ocorrem as

chamadas curvas de aprendizagem) sobre o projeto de produção, ou

desenhos com as etapas dos serviços não triviais, ou ainda detalhes

construtivos que necessitem ser cumpridos em ordens específicas para se

evitar retrabalhos.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: quadros, cartazes, placas, linhas ou

outras marcações.
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8.4.2. Controle da qualidade de serviços

O objetivo das práticas deste grupo é garantir que ocorram as terminalidades dos

serviços e com isso evitar retrabalhos ou desvios da programação.

Quando se generaliza a função qualidade, entende-se que não apenas é necessário

verificar se os serviços foram executados de forma correta, dentro de tolerâncias

dimensionais ou critérios visuais de especialistas. Mas também é importante garantir

que o serviço foi executado conforme especificações de projeto, dentro da ordem

prevista no fluxo de processo da empresa, e com a proteção dos serviços acabados

que garantam que os mesmos não serão danificados posteriormente.

Este grupo complementa as práticas descritas no item 8.3.2, que também idealizam

modelos de medição dos serviços, mas que focam o monitoramento das premissas

de produtividade e não das premissas de aceitação dos serviços.

 Práticas orientativas deste grupo:

 Inspeções frequentes da equipe da qualidade ou após o término de cada

trecho, previamente treinadas, com foco na verificação da correta entrega do

serviço contratado;

 Vinculação da medição do serviço (usualmente relacionado à liberação do

faturamento do subcontratado ou parte dele) com a aprovação do serviço.

Destaca-se que o objetivo é a medição do serviço aceito e não do serviço

acabado;

 Execução de trecho de referência ou unidade protótipo, para validação das

condições de aceitação dos serviços.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: listas de verificação (check-lists)

específicos por serviço e local / trecho.

8.4.3. Participação do cliente e sua comunicação

O objetivo das práticas deste grupo é evitar indefinições relacionadas à execução dos

serviços (que afetam diretamente a correta programação das atividades) e garantir
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que as decisões a serem tomadas no processo produtivo sejam realizadas de forma

rápida e direcionada.

Na verdade, todas as decisões dentro da obra devem ocorrer da forma mais rápida

possível. As práticas descritas nos itens de 8.1 a 8.3 subsidiam a comunicação e as

decisões entre as equipes de campo e também com as áreas de apoio à produção,

como projetos, suprimentos e outros departamentos. No entanto, a forma como foi

estruturado o método não contempla, nas fases ordinárias, ações focadas no

envolvimento do cliente, sendo este um dos fatores levantados na pesquisa como

causa frequente de atraso em obra e assim incluso neste grupo.

 Práticas orientativas deste grupo:

 Validação formal dos projetos, especificações e critérios de aceitação dos

serviços que não tenham normas ou outras referências claras para aceitação;

 Identificação e/ou destaque das condicionantes utilizadas para a definição do

cronograma linha de base e das demais reprogramações necessárias (estejam

elas definidas em contrato, projeto ou não), que serão utilizadas para

negociação do contrato e impactos nos prazos, quando solicitadas alterações

do escopo do projeto pelo cliente;

 Reuniões periódicas frequentes para apresentação dos resultados da obra e

riscos de indefinições ou do não cumprimento das premissas de planejamento

adotadas pela construtora;

 Cronograma de aprovação de especificações por tipologia de serviço,

compatível com o cronograma físico e de suprimentos. As indefinições devem

ser resolvidas até a data em que não afeta o processo de compra de materiais

ou execução dos serviços, como opções de planta (antes dos processos de

execução de alvenaria e instalações), acabamentos (antes do processo de

execução dos revestimentos), dentre outros.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: relatórios gerenciais e programações

específicas de itens que necessitam definições de cliente.
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8.4.4. Ambiente de trabalho organizado

O objetivo das práticas deste grupo é garantir que se obtenham condições adequadas

para a implantação de todas as práticas descritas anteriormente.

Os pontos que caracterizam um bom ambiente de trabalho estão relacionados à

organização do canteiro e possíveis sistemáticas de incentivos que garantam a

manutenção das equipes no processo produtivo, bem como sua produtividade

próxima das premissas adotadas para ao fechamento da linha de base.

 Práticas orientativas deste grupo:

 Identificação dos locais de estoque, carga e descarga, vivência, escritórios e

todas as áreas delimitadas no projeto de canteiro, garantindo que não ocorram

improvisos quando do recebimento dos insumos, e que afetem a logística

programada;

 Sinalizações em todo o canteiro delimitando trechos, níveis, pisos disponíveis,

e orientando a melhor forma de acesso aos locais de produção, reuniões e

áreas de vivência, sem necessidade de questionamentos ou apoio de

terceiros, complementando o item 8.4.1 anterior;

 Fiscalização de segurança focando, não apenas o atendimento das normas

regulamentadoras, mas a eliminação das restrições para execução dos

serviços, complementando o item 8.3.1;

 Implantação de sistema de incentivos para a manutenção da conservação do

canteiro e atendimento dos critérios de segurança, bem como sistema de

avaliação de equipes (incluindo subcontratados) em relação à organização e

limpeza.

 Exemplo de ferramentas para esta fase: projeto de canteiro e programas de saúde

e segurança do trabalho.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1. Conclusões

O desenvolvimento deste trabalho buscou, conforme estabelecido nos objetivos

descritos no capítulo 2, o aprofundamento dos estudos sobre um tema corrente na

rotina dos profissionais responsáveis pela gestão de projetos: planejar e garantir o

atendimento dos prazos.

Apesar de representar uma necessidade básica, facilmente compreendida como

essencial pelas partes envolvidas no projeto, a complexidade de fatores que afetam a

execução de um projeto, sobretudo de construção, torna o estudo fascinante e sempre

atual.

Para alcançar o objetivo principal da pesquisa, ou seja, a criação de um método, foi

necessário o desdobramento em outros objetivos complementares.

No primeiro desdobramento, com foco na organização da bibliografia referente ao

tema, os levantamentos ajudaram a compreensão total do problema relativo aos

atrasos, fato necessário para a aplicação adequada do DSR como método de

pesquisa adotado.

Tal fato foi complementado com a realização da primeira pesquisa de campo e seus

desdobramentos. Esta etapa garantiu a geração de informações relevantes que

pudessem suportar a futura estruturação do artefato (método).

Com a proposição inicial e o estudo das diretrizes em uma nova pesquisa de campo,

conseguiu-se uma avaliação da aplicabilidade dos conceitos estudados em projetos

reais, consolidando grande parte das respostas às questões estabelecidas nos

objetivos secundários.

Por fim, de maneira a refinar o método teórico, mas baseado nas experiências em

campo, buscou-se uma validação externa do trabalho, apresentando a um grupo de

especialistas, todos os conceitos envolvidos na estruturação do método de

planejamento e gestão, objetivo principal desta tese.
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Desta forma, consolidando todos os desdobramentos e formalizando-se o artefato de

maneira a contemplar todas as experiências obtidas em cada etapa da pesquisa,

entende-se que a pesquisa atingiu seu objetivo principal.

Não apenas pelos relatos advindos do grupo focal, mas pela convicção do autor,

acredita-se que o método proposto apresenta contribuições importantes para a Base

do Conhecimento em gestão de projetos, embora claramente apresenta limitações,

que serão destacadas no item a seguir.

9.2. Limitações do método proposto

Primeiramente, entende-se que o método proposto precisa ser avaliado em um

número suficiente de empreendimentos para que seja ainda mais debatido e se

transforme em uma ferramenta de aplicação prática efetiva.

Mesmo assim, uma vez que todo o trabalho utilizou-se de referências a projetos

imobiliários, principalmente nas duas pesquisas de campo, provavelmente haverá

limitações para a utilização em empreendimentos com características diferentes, tais

como obras de infraestrutura e de base imobiliária (shoppings center, galpões,

hospitais e outros).

Estas limitações estão concentradas em uma menor quantidade de tarefas que

possam ser repetidas ou em conceitos relativos às características dos profissionais e

empresas prestadoras de serviços (e subcontratados).

Outra tipologia que não foi abordada no trabalho relaciona-se a empreendimentos

horizontais, mesmo que também imobiliários. Estas obras possuem características

onde é possível a realização de diversas atividades em paralelo, ou seja, é possível a

execução de uma quantidade de frentes de serviço maior, o que claramente traz

consequências importantes na tipologia de planejamento. Espera-se que muitas das

práticas citadas sejam claramente aplicadas, mas algumas outras causas de atrasos

menos significativas para a tipologia pesquisada (vertical) devem trazer maior impacto

na outra tipologia (horizontal).

Ainda sobre a tipologia de projetos, o método também apresenta limitações para

aplicação em empreendimentos públicos. Este tipo de projeto apresenta uma
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quantidade muito maior de interferências externas, que podem ter sido levantadas na

revisão bibliográfica, mas não foram tratadas nos estudos de caso prático.

Como o objetivo do trabalho foi criar um método abrangente, não houve uma

preocupação para se identificar qual das causas de atraso é a mais impactante para

o sucesso do projeto ou qual prática de planejamento apresenta resultados mais

eficientes. Desta forma, pode-se citar como mais uma limitação da pesquisa a análise

quantitativa de riscos ou impactos. Todas as causas frequentes foram tratadas com a

mesma importância. O mesmo ocorre em relação às ações de mitigação.

Esta questão foi levantava pelos participantes do workshop, que inclusive discutiram

sobre o grau de relevância dos problemas e das ações. Este fato sensibilizou o autor,

que incluiu no planejamento de suas próximas pesquisas esta abordagem. Com isso,

será possível no futuro, também destacar os pontos críticos do método descrito na

tese.

Uma ponderação também destacada na avaliação do método relaciona-se à definição

de responsabilidades por cada etapa do processo. Não foram avaliadas demandas de

funções ou cargos dentro do processo de planejamento.

Isto porque a proposta da pesquisa preconiza um método que possa ser utilizado em

todos os projetos da tipologia estudada, independente da estrutura organizacional

defendida em cada empresa construtora. Não foi abordado, por exemplo, se o

planejamento operacional é executado pela equipe da obra, se existe uma área de

apoio na empresa que realiza tais tarefas (departamento técnico ou de planejamento)

ou até mesmo que há fornecedores terceirizados para a execução das programações

e controle das obras.

O mesmo pode ser descrito em relação aos detalhes das atividades de planejamento,

tais como linguagem, periodicidade das ações, frequência dos controles, conteúdo de

relatórios, dentre outros.

Outras limitações características da pesquisa estão relacionadas à forma de

abordagem do problema e aos recortes de temáticas envolvidas nas causas dos

atrasos. No entanto, entende-se que estas questões na verdade estão mais

correlacionadas às premissas da pesquisa, do que a suas limitações efetivas.
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Pode-se citar estas premissas no item a seguir.

9.3. Análise das premissas adotadas para a pesquisa

Um dos pontos bastante discutidos, principalmente na última etapa de avaliação

(grupo focal) relaciona-se às características da equipe do projeto. Segundo os

participantes, uma das formas de se evitar a ocorrência de diversas causas de atraso

seria a alocação de profissionais mais experientes.

Intuitivamente esta percepção é até justificável, mas academicamente seria

necessário trazer dados ou evidências embasadas cientificamente para serem

consideradas válidas.

Assim, este tipo de discussão, na verdade, estaria relacionado a se analisar quais as

melhores competências ou qualificações dos profissionais envolvidos no projeto,

incluindo certamente o item “experiência”.

Infelizmente esta avaliação não foi considerada no plano de pesquisa desta tese.

Caso o fosse, certamente traria elementos inspiradores, mas há de se considerar que

mudaria muito o foco do trabalho, trazendo elementos relacionados à seleção e gestão

de pessoas e a necessidade de se ampliar o universo dos levantamentos

bibliográficos e das pesquisas de campo.

Além disso, caso fossem abordadas as competências dos envolvidos no projeto, outra

discussão poderia gerar ainda mais complexidade ao estudo: a relação entre quais

itens do processo de planejamento seriam mais afetados pela baixa qualificação dos

profissionais, ou vice-versa. Por exemplo, será que problemas em relação ao

planejamento de uma obra estariam sendo ocultados em uma investigação (ou

pesquisa de campo), exatamente pelo fato de profissionais com qualificação acima da

média estabelecerem ações não triviais para recuperar atrasos ou evitar maiores

impactos das falhas dos processos de planejamento implantados?

A premissa utilizada na elaboração do método supõe um nível mínimo de

conhecimento e qualificação dos profissionais envolvidos no projeto, que propicie a

implantação das ferramentas e práticas sugeridas.
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Outra premissa que precisa ser destacada relaciona-se aos processos que ocorrem

fora do ambiente do canteiro de obras, como projetos, suprimentos, aprovações e

outros itens. Apesar dos problemas relacionados a estes itens impactarem

diretamente a produção dentro do canteiro, o método limitou-se a destacar práticas

que são desenvolvidas em conjunto com a equipe da obra para se evitar que estes

processos influenciem os atrasos.

Assim, não foram tratadas práticas que melhorem as atividades específicas das

demais partes da cadeia, como o desenvolvimento dos projetos, compatibilização,

descrição das plantas e desenhos, formas de envio, métodos de contratação, detalhes

de documentos de cotação e compra, entre outros. Mas sim, ferramentas que

garantam à equipe da obra monitorar estes processos ou interagir positivamente para

que apresentem melhores resultados, tais como os cronogramas de suprimentos ou

formas de interação com fornecedores.

Um dos pontos abordados na etapa de avaliação e validação do método pelo grupo

focal foi a necessidade de comunicação muito próxima entre as áreas de apoio à obra

(orçamento, projeto, suprimentos, dentre outros), o que incluir também a área de

planejamento. Este fato foi contemplado no método, através dos documentos e

práticas relacionadas aos itens de apoio, embora com claras limitações.

9.4. Propostas para continuidade de estudos sobre o tema

Como anteriormente descrito, observou-se uma lacuna importante em pesquisas

desta natureza no Brasil e espera-se que este trabalho incentive outros pesquisadores

a desenvolverem o tema, tão presente nos projetos de construção.

Inicialmente, um enfoque mais detalhado nos tipos de serviço que fazem parte dos

projetos estudados, pode contribuir com a identificação ou correlação de diversos

problemas ou causas de atraso relativas apenas a parte dos serviços. Já existem

registros de quais serviços (fundação, estrutura, alvenaria, fachadas, dentre outros)

dentro de cada obra estudada, geraram atrasos ou problemas de início na data

prevista, ou manutenção da produtividade prevista na linha de base. A grande

quantidade de informações relativas aos empreendimentos estudados pode resultar

em um estudo muito interessante, seja através de um artigo científico deste autor, seja
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através de pesquisas de iniciação científica ou mestrado de outros pesquisadores que

se interessem pelo assunto.

Alguns pontos descritos anteriormente como limitações desta pesquisa são também

fontes de inspiração para a continuidade dos estudos sobre o tema.

O primeiro que se pode destacar refere-se à aplicabilidade do método em outras

tipologias de obra. Entende-se que estudos desta natureza seriam igualmente

importantes. Uma das possibilidades seria a análise de aplicação do método em

empreendimentos horizontais. Mesmo com características distintas, obras desta

natureza apresentam necessidades similares quanto ao planejamento, como a

definição de cenários, necessidade de cadenciamento dos serviços (talvez até maior

do que em obras verticais), formalização de plano de ataque, garantia de

terminalidade e muitos outros pontos abordados no método.

Outra necessidade verificada durante o desenvolvimento desta pesquisa diz respeito

à possibilidade de avaliação das causas mais impactantes no atraso final de um

empreendimento imobiliário. O trabalho identificou as causas mais frequentes, mas

após definir um grupo restrito de fatores, a pesquisa tratou todas as causas com a

mesma importância. Sabe-se que no entanto, em muitos casos, um único erro de

planejamento ou previsão pode afetar de forma decisiva todo o prazo do projeto.

Enquanto que outros problemas mais simples podem ser até mais frequentes e menos

impactantes, ou ainda causar atrasos em parte pequena das programações de

serviços, mas não no conjunto da obra como um todo. Assim, um estudo potencial,

julgado importante pelo grupo focal que atuou nesta pesquisa, está na identificação

de quais destas causas são as mais impactantes nas obras, como se houvesse um

grupo crítico de causas a serem tratadas com maior ênfase, para o sucesso do projeto.

Mais uma possibilidade de pesquisa futura pode ser destacada a partir das limitações

destacadas. Refere-se à avaliação das competências dos profissionais envolvidos no

planejamento da obra. Este talvez seja um tema dos mais relevantes e pouco

explorado em trabalhos acadêmicos voltados ao tema do planejamento.

Verificam-se muitas pesquisas na área de gerenciamento de projetos que estudam o

tema da gestão de pessoas e a inter-relação de stakeholders. Até mesmo o PMI

(2013) estabelece uma área de conhecimento inteira dentro das boas práticas de
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gestão de projetos, denominada “gerenciamento de recursos humanos” e que está

diretamente atrelada ao grupo de processos de planejamento, como pode ser

observado no quadro 8 no item 3.5 desta tese.

No entanto, estudar a correlação das atividades de planejamento e dos processos de

gestão de pessoas, em especial a qualificação ou competência dos responsáveis pelo

planejamento da obra, ainda não foi feito de forma direcionada. Pesquisas que tratem

deste tipo de abordagem serão muito significativas e ajudarão a entender as

dificuldades existentes na implantação do método proposto, bem como um possível

refinamento das práticas sugeridas quanto estiver mais clara a responsabilidade de

cada agente do processo de planejamento.
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