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RESUMO
O fornecimento de energia elétrica tem sido considerado um aspecto crítico da vida moderna,
atuando como papel central no cenário econômico da maioria dos países. Com a preocupação
ambiental, econômica e a evolução tecnológica, a energia eólica se tornou uma opção viável de
fonte alternativa de energia elétrica. Para a obtenção desse tipo de geração elétrica é necessária a
construção de parques eólicos, que são projetos de alta complexidade. Com o intuito de ajudar no
processo de edificação civil desse tipo de empreendimento, esta pesquisa propõe um modelo
híbrido de planejamento e controle de gerenciamento de projetos para auxiliar a construção civil
de parques eólicos. A primeira parte da pesquisa foi constituída de uma investigação de campo
preliminar e de estudo da literatura sobre gerenciamento de projetos, energia eólica e construção
de parques eólicos. Na segunda etapa, um estudo de caso de construção de parque eólico foi
feito, considerado a referência de construção civil para o melhor entendimento do seu processo e
de como o gerenciamento de projetos foi usado. Assim, foi proposto um modelo híbrido de
planejamento e controle da construção civil de parques eólicos que aprimoram a execução de
projetos, aperfeiçoando índices de caráter financeiro, de satisfação do cliente e de competência
em projetos.

Palavras-chave: Modelo Híbrido, Gerenciamento Ágil de Projetos; Construção Civil de Parques
Eólicos; Energia Eólica.
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ABSTRACT

The supply of electricity has been considered a critical aspect of the modern life, working as a
central role in the economic situation of most countries. The environmental, economic concerns
and the technological evolution allowed the consolidation of wind energy as a viable alternative
energy source. To produce this type of electricity generation is required the construction of wind
farms, which are high complexity projects. This research aims to propose a hybrid management
project model of planning and controlling to assist the construction of wind farms by helping the
process of building this sort of constructions. The first part of research was a preliminary field
investigation and literature study on project management, wind power and construction of wind
farms. During the second phase, the case study was performed about the construction of a wind
farm, that is considered a reference in civil construction to better understand its process and how
the project management was used. With this information, the planning and controlling hybrid
model for construction of wind farms was proposed. It aims the improvement of wind projects
edification resulting in better financial, customer satisfaction and skill projects aspects.

Keywords: Hybrid Model, Agile Project Management; Construction of wind farms; Wind
energy.
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Capítulo 1.

Introdução

1.1 Contextualização
O fornecimento de energia tem sido considerado um aspecto crítico da vida moderna,
atuando em um papel central no cenário econômico da maioria dos países, se tornando o insumo
primário para melhorar o bem-estar social e o desenvolvimento global (LIMA et al., 2013).
Dada essa importância da energia elétrica, desde a crise energética da década de
1970−momento de significativa alta do preço do barril de petróleo− existe um aumento gradativo
na procura por novos meios de geração de energia para substituir as formas tradicionais.
Seguindo essa tendência, naquele período houve um crescimento dos investimentos no
desenvolvimento de tecnologia para tornar a energia eólica viável economicamente em vários
países (KALDELLIS; ZAFIRAKIS, 2011; WEF, 2015).
Mesmo depois da estabilização do preço do petróleo, a procura por energias renováveis
continuou nos anos de 1990, porém o motivo deixou de ser econômico e passou a ser ambiental.
A crescente preocupação com a mitigação dos impactos da sociedade ao meio ambiente foi o
gerador de novas políticas energéticas. Exemplo disso é assinatura do Protocolo de Kyoto, em
1997, que objetivou a redução das emissões de gases de efeito estufa (SIMAS, 2012).
Com a preocupação ambiental e econômica, e com a evolução tecnológica, o aumento da
capacidade mundial instalada de energia eólica foi rápido. Desde a última década do século XX,
a quantidade disponível dessa energia vem sendo duplicada a cada três anos (GWEC, 2014a).
Inversamente proporcional, os custos caíram para um sexto até os anos 2000, se comparados
com o início dos anos 1980 e continuam caindo (ACKERMANN, 2000). O mundo somou mais
de 30 mil turbinas instaladas até 2005 (ANEEL, 2005). Além disso, pode ser observado o
aumento de produção em quase 16% de 2014 em relação a 2013, subindo de 318.6 MW em 2013
para 369.5 MW no ano seguinte e estima-se que 2015 termine com uma produção mundial de
423.1 MW (GWEC, 2014a).
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2005), toda essa
produção mundial não se aproxima da disponibilidade de recursos eólicos tecnicamente
aproveitáveis, que excluem as regiões socioambientais, ou seja, densamente populosas e/ou
industriais e locais inóspitos. Essa disponibilidade é estimada em 53.000 TWh. Esse valor
equivale aproximadamente a quatro vezes a demanda global energética. Considerando a distância
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da produção atual e o potencial mundial de geração elétrica, existe um espaço muito grande para
o crescimento desse tipo de energia.
A partir do ano 2000, as taxas de crescimento da capacidade continuaram altas, como
pode ser observado na figura 1. Constata-se que somente nos anos de 2012 e 2013, esse nível de
crescimento ficou abaixo de 20% e atingiu níveis maiores que 30% nos demais anos (THE
WIND POWER, 2015).

2858ral
2721ral
2584ral
2447ral
2310ral
2173ral
2036ral
1900ral

Capacidade (MW)

Crescimento (MW)

Figura 1: Estatística de capacidade instalada e crescimento
Fonte: The Wind Power (2015)

Para a obtenção desse tipo de geração elétrica é necessária a construção de parques ou
usinas eólicas. Em 2015, o Brasil registrou 264 empreendimentos eólicos em operação, mais 155
em construção e 331 planejados para construção, com o objetivo de atender essa crescente
demanda por energias renováveis (ANEEL, 2015).
Porém, a distribuição dessas usinas eólicas no país não ocorre de maneira uniforme.
Somente 11 estados brasileiros possuem algum parque construído. Dentre os empreendimentos
existentes, mais de 70% se encontram na região Nordeste, tendo destaque o Rio Grande do
Norte, com 85 parques construídos e 92 com previsão de construção, como pode ser visto na
figura 2 (ABEEOLICA, 2015).
A construção de parques eólicos inclui a criação de acesso rodoviário, construção civil
das bases das torres e da subestação, da fundação, a montagem de cabos de transmissão elétrica e
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a montagem de torres eólicas e de rotores. Ao se planejar essas etapas, os aspectos do local a ser
instalado o parque eólico devem ser levados em consideração (GOUVEIA, 2013).
Segundo a tendência apontada na figura 1, nos próximos anos continuará o aumento de
construção de parques eólicos, porém as empresas construtoras enfrentam desafios cada vez
maiores.

Figura 2: Potência instalada (MW) por estados no Brasil
Fonte: Associação Brasileira de Energia Eólica (2015)

Esses obstáculos são resultantes de uma grande gama de fatores como as incertezas do
projeto, a necessidade por mão de obra qualificada, os desafios técnicos e de engenharia, a
desvalorização cambial e a pressão de investidores por prazo de construção do parque eólico.
Adicionalmente, o entorno está exercendo uma pressão muito maior na atualidade (KERZNER,
2009).
Um problema da construção civil atual é a sincronia da mão de obra e do seu trabalho.
Essa sincronia quer dizer que os recursos necessários devem estar disponíveis para que uma
equipe trabalhe constantemente e sem interrupções. A visão da construção civil atual atribui à
equipe a tarefa como um “minicontrato” e coloca o responsável no controle dos recursos e nos
direcionamentos do grupo. Quando essa abordagem falha em produzir resultados aceitáveis, a
gerência assume que o responsável ou a equipe não estão tendo bom desempenho. Porém esse
resultado não desejado pode ser encarado com outras perspectivas e, dessa maneira, atinge
melhores rendimentos (HOWELL, 1999).
Outra adversidade na construção civil é a coordenação do trabalho. Nesses tipos de
projeto, essa coordenação não pode ser garantida nem nos cronogramas mais detalhados. Esses
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cronogramas encaram o projeto como uma série de atividades e ignoram o fluxo de trabalho das
próprias tarefas e o relacionamento com outros serviços. A capacidade de trabalho de uma
equipe é uma suposição, ou mesmo ignorada durante o planejamento do cronograma. Gerentes
que se baseiam nesses cronogramas lutam contra a incerteza, mas raramente os imprevistos
desaparecem dos projetos (JAMES E. DIEKMANN et al., 2014; KOSKELA et al., 2002;
TOMMELEIN; WEISSENBERGER, 1999).
Também há questões em relação ao ambiente de negócio. Entre as empresas de
construção civil de pequeno e médio porte pesquisadas, é unânime a existência de fatores
externos que as forçam procurar novas maneiras de gerenciar seus negócios e lidar com as
mudanças constantes do mercado (LOFORTE; TIMÓTEO, 2010). Segundo esses autores, 67%
das empresas disseram que operam em um ambiente de negócio imprevisível. Esse ambiente é
causado, segundo as próprias empresas por uma série de fatores como volatilidade do mercado, a
deterioração das condições de competitividade do mercado, evolução rápida das tecnologias e
diminuição do prazo de entrega dos projetos.
A busca pelo aumento da eficiência das equipes para fazer mais com menos e a evolução
tecnológica foram algumas das soluções adotadas para lidar com essa nova realidade. Entretanto,
essas estratégias podem somente ser adotadas até certo ponto, levando a uma busca que
proporcione melhor controle e uso dos recursos existentes. A gerência de projetos é uma das
maneiras para superar esses desafios (HAROLDO COUTINHO, 2013).
Segundo Turner (2008), projetos são esforços temporários nos quais recursos são usados
para trazer transformações benéficas. Ainda afirma que os projetos e suas mudanças se tornaram
tão vitais para a vida institucional que hoje são considerados fatores críticos para o sucesso de
qualquer empresa, aumentando a adoção do gerenciamento de projetos (GP) como chave
estratégica no ambiente competitivo. No entanto, um estudo realizado com empresas
responsáveis por mais de 30% dos parques eólicos construídos até 2014 aponta que 50% das
empresas não possuem um método de GP definido, abrindo espaço para a aplicação de técnicas
de gerenciamento de projeto nessa área da construção civil (PEREIRA et al., 2014).
Existem diversas abordagens de GP que podem ser utilizadas para que um
empreendimento eólico seja bem-sucedido. Essas abordagens podem variar de um método
tradicional usado quando o objetivo e a solução são claros desde o início do projeto, até a
abordagem ágil usada quando o objetivo e a solução podem não estar bem esclarecidos
inicialmente, o que ajuda o projeto a se adaptar e superar os obstáculos ao longo do caminho
(WYSOCKI, 2012).

19

A fim de melhorar a eficiência e eficácia de um projeto de edificação, técnicas e
ferramentas de gerenciamento de projetos podem ser aplicadas pelos seus gestores. De acordo
com estudos de Owen (2006) e de Chen (2007), os projetos de construção civil quando bem
geridos por meio de modelo de GP podem obter melhores resultados.
Entretanto, existem diversos modelos para gerir projetos no setor de construção civil. O
PMI (Project Management Institute) apresenta sua abordagem baseada no guia de melhores
práticas para gerenciamento de projetos no documento PMBOK.
Por outro lado, no setor de tecnologia de informação é apresentada a abordagem baseada
na agilidade para o desenvolvimento das atividades de um projeto. Ainda, esses princípios ágeis
têm sido adotados e bem aceitos em outros setores além do tecnológico, conforme mostram os
estudos de Conforto (2014), Wijewardena (2011), Sutherland (2009) e Koch(2005).
Sob outra perspectiva, o planejamento por ondas sucessivas usa no desenvolvimento de
projetos uma divisão do plano em fases interativas. Essa divisão é aplicável na criação de
produtos e sistemas de informação e, principalmente, em projetos complexos que precisem de
um processo estruturado que ainda provê flexibilidade, como o da construção civil (GITHENS,
1998).
Um aspecto importante da construção civil dos parques eólicos é a data fixa de entrega da
obra completa. Esse período é decidido entre o contratante e a construtora. Dessa maneira, é
necessário um planejamento que garanta a finalização do parque eólico na data escolhida.
A abordagem ágil muda o foco dos projetos clássicos na etapa de planejamento para
depois realizar a construção, para focar na execução com resultados palpáveis (HIGHSMITH,
2010). Porém, o estabelecimento prévio da entrega de um parque eólico necessita de um método
que estruture um planejamento que seja compatível com os preceitos ágeis, como por ondas
sucessivas. Além disso, podem ser usadas outras abordagens complementares que juntas
resultam no melhor conjunto de benefícios para esses tipos de empreendimento.
Considerando as características que requerem a construção civil de parque eólico e a
quantidade de projetos desse tipo esperando execução, surge a seguinte problemática de
pesquisa: Como diferentes tipos de abordagens de gerenciamento de projetos podem ser
tratados para obter um modelo híbrido para auxiliar no planejamento e controle
construção civil de parques eólicos?
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1.2 Objetivos
Geral
Propor bases de um modelo híbrido de gerenciamento de projetos para o planejamento e
controle da construção civil de parques eólicos.
Específicos


Identificar na literatura os princípios, técnicas e ferramentas utilizadas em
diferentes abordagens de gerenciamento de projetos;



Verificar a adoção de abordagens de gerenciamento de projetos na construção
civil de parques eólicos;



Identificar a prática do gerenciamento de projetos na construção civil de parque
eólico por meio de estudo de caso único;



Estruturar os elementos, as condicionantes e os conteúdos usados para a proposta
do modelo híbrido de gerenciamento de projetos para construção civil de parques
eólicos.

1.3 Justificativa
Ao não conseguir obter bons resultados usando técnicas tradicionais que focam em
planejamento extenso, processo codificado e burocrático, uma nova geração de gerentes de
projeto buscou uma alternativa para lidar com as mudanças rápidas da tecnologia da informação,
com o peso da burocracia corporativa e com os efeitos dos planejamentos detalhados. Ao se
reunirem, esses gerentes criaram o Manifesto Ágil, no qual defendem um desenvolvimento que
dispensa tudo além do essencial para lidar melhor com a mudança (BOEHM, 2002).
Assim, os modelos ágeis vêm mostrando melhores resultados que as abordagens
tradicionais em ambientes de desenvolvimento de software. Uma pesquisa realizada por Shine
(2003) com mais de 100 empresas mostrou que houve melhoras significativas na produtividade,
qualidade e satisfação do cliente ao usar processos ágeis. E pouco menos da metade dos
entrevistados apontou diminuição nos custos, um efeito secundário, já que o primeiro efeito
desejado é a evolução da qualidade. Sete estudos comparativos consolidados expõem uma
tendência na redução do esforço, de aproximadamente 50%, para concluir um projeto (BOEHM;
TURNER, 2008). Além disso, uma iniciativa européia para aperfeiçoamento de processos
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demonstrou um aprimoramento de 79% nas habilidades organizacionais ao usar práticas ágeis
(STAPLETON; DSDM CONSORTIUM, 2003).
Considerando o novo ambiente imprevisível de negócios− no qual as empresas de
construção civil estão atuando com grandes pressões externas−, alterado por fatores como
diminuição dos prazos de entrega e aumento da competitividade, um modelo de gerenciamento
que lida mais facilmente com a mudança aliado a estruturação de outros tipos abordagens podem
trazer melhores resultados.
A coordenação de trabalho em projetos de construção civil é um problema, mesmo
utilizando cronogramas detalhados. O fluxo de trabalho interno e entre equipes pode ser
mesclado com outras perspectivas. O gerenciamento ágil de projetos encara o trabalho em equipe
de maneira mais natural e flexível, possibilitando ganhos de produtividade, eficiência e maior
previsibilidade nos projetos (KOSKELA et al., 2002).
A visão atual enxerga a junção entre o gerenciamento dos recursos disponíveis e o
trabalho sendo executado pelas equipes de trabalho de modo independente, o que faz com que as
equipes e os responsáveis sejam os culpados quando os resultados esperados não são cumpridos.
Contudo, a visão ágil tenta isolar a equipe de variações na cadeia de suplementos e fornecer
atividades suficientes para que ela possa acelerar ou diminuir o ritmo de acordo com o necessário
(HOWELL, 1999).
Algumas vezes os responsáveis pelas práticas atuais de construção civil dizem que são
vítimas de um destino sem esperança quando encaram as incertezas desses projetos. A visão
deles é de que a incerteza surge de outras atividades que estão fora de seu controle. A perspectiva
ágil tenta diminuir a influência da gerência na variação do ritmo de trabalho, contribuindo para
um fluxo contínuo. No gerenciamento ágil, planejamento e controle são lados em constante
contato durante o projeto (HOWELL, 1999).
Ao fechar o contrato com a construtora do parque eólico, uma data de entrega é
estabelecida. O não cumprimento dessa data acarreta pesadas multas para a empresa executora e
prejudica o processo completo da construção do parque eólico.
O cumprimento dessa data fixa exige que outras abordagens de gerenciamento de
projetos sejam utilizadas durante o planejamento da obra, já que os princípios ágeis atuam
principalmente

na

execução

do

projeto

(JAYAWARDENA;

EKANAYAKE,

2010;

LEYBOURNE, 2009).
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O planejamento por ondas sucessivas balanceia um processo estruturado com
flexibilidade. Isso ocorre por meio da divisão do projeto em partes que estruturem o processo de
forma necessária para a construção do parque eólico. Porém, cada uma dessas partes é planejada
somente após o término da fase anterior. Isso garante que o planejamento da próxima fase seja
mais realista ao usar informações obtidas na etapa finalizada, promovendo a flexibilidade
desejada para lidar com algum imprevisto (COLLYER; WARREN, 2009; GITHENS, 1998).
Da perspectiva acadêmica, buscas efetuadas previamente mostram que não há estudos
científicos que debatam o uso do gerenciamento de projetos na construção de parques eólicos.
Dessa maneira, a criação de um modelo híbrido voltado para esse setor serve de referência para
futuras pesquisas nas áreas de construção civil e gerenciamento de projeto.
Do ponto de vista econômico e social, a aplicação de um conjunto de técnicas,
ferramentas e modelos de diferentes abordagens do gerenciamento de projeto durante a
edificação de parques eólicos, proporciona melhorias na comunicação, no trabalho em equipe, no
processo otimizado, no controle e planejamento. Essas mudanças trazem um aumento da
eficiência e eficácia das construtoras, atingindo melhores resultados nos custos, no tempo e na
qualidade dos projetos.
A construção civil de um parque eólico possui características como a complexidade,
incertezas, necessidade de otimizar recursos e a demanda por detalhamento e padronização. A
abordagem tradicional poderia ser uma opção viável, porém foca no planejamento detalhado, que
não se adequa em ambientes onde há incertezas. Para suprir essa necessidade, o gerenciamento
ágil de projetos pode ser usado, no entanto a abordagem por ondas sucessivas também precisa
ser usada para lidar com a complexidade do projeto. A corrente crítica para otimizar o
planejamento das atividades e o Lean no aprimoramento de todo o processo construtivo também
devem ser aplicados. Por essas características, justifica-se conduzir um estudo que explore um
modelo híbrido para a construção civil de empreendimentos eólicos.

1.4 Estrutura do Trabalho
A dissertação está estruturada e construída em seis capítulos apresentados na figura 3. A
introdução é apresentada no primeiro capítulo,na qual há a contextualização acerca da
problemática da pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a estrutura do
trabalho.
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O segundo capítulo é composto pela fundamentação teórica, apresentando os conceitos
necessários para apoiar o estudo proposto. Essas definições englobam energia de parques eólicos
e diferentes abordagens de gerenciamento de projeto.

Figura 3: Estrutura do Trabalho
Fonte: Elaboração própria

O método de pesquisa usado para atingir os objetivos propostos se encontra no terceiro
capítulo. Na primeira parte é exposta a classificação da pesquisa, mostrando os instrumentos
usados. Na segunda parte são apresentadas as três etapas que compõem os procedimentos
adotados para se conduzir o estudo.
Os resultados da investigação de campo feita com base no método de pesquisa são
apresentados no quarto capítulo. Está dividido em caracterização do parque eólico em conjunto
com sua construtora, conteúdo das entrevistas e análise do estudo de campo.
O quinto capítulo exibe a proposta do modelo híbrido para o planejamento e controle do
gerenciamento de projeto para o processo construtivo civil das usinas eólicas. O modelo está
divido no planejamento e na execução e controle.
O sexto e último capítulo é composto pelas considerações finais, limitações da pesquisa e
recomendações de trabalhos futuros. Além disso, há também as referências bibliográficas usadas
ao longo do estudo, seguidas pelos apêndices.
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Capítulo 2.

Fundamentação Teórica

Neste capítulo serão apresentados conceitos necessários para apoiar o desenvolvimento da
pesquisa. Primeiramente,informações sobre a energia eólica e o processo construtivo dos parques
eólicos serão apresentadas. Por fim, será exposta uma revisão bibliográfica sobre diferentes
abordagens do gerenciamento de projetos.

2.1 Energia eólica
A Associação Americana de Energia Eólica (American Wind Energy Association, 2015)
conceitua a energia eólica como a captura da energia cinética das massas de ar, o vento, da nossa
atmosfera em energia elétrica com o uso de turbinas eólicas, ou aerogeradores. Entretanto, o uso
da força dos ventos começou muito antes do surgimento das turbinas eólicas, com a construção
de barcos e moinhos há mais de três mil anos em terreno afegão (TABASSUM-ABBASI et al.,
2014).
Somente em 1888,nos EUA, surgiu a primeira utilização elétrica significativa da força
dos ventos. Uma turbina eólica foi construída e instalada em Cleveland, Ohio, resultante da
pesquisa do engenheiro Charles Bush. O aparelho tinha a capacidade nominal de 12 kW.
Concomitantemente,

Poul

LaCour

também

construiu

seu

próprio

aerogerador

na

Dinamarca(KALDELLIS; ZAFIRAKIS, 2011; TABASSUM-ABBASI et al., 2014).
Algumas décadas depois, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os
dinamarqueses aperfeiçoaram a tecnologia e a usaram para superar a falta de eletricidade causada
pelos conflitos. Essa utilização fez com que o funcionamento de torres eólicas, de capacidade
aproximada de 25 kW, estivesse amplamente espalhado na Dinamarca (KALDELLIS;
ZAFIRAKIS, 2011; TABASSUM-ABBASI et al., 2014).
O aprimoramento tecnológico eólico também continuou em solo estadunidense. Palmer
Putnam construiu um aerogerador muito maior para a empresa Morgan Smith, com diâmetro de
53 metros e design diferenciado do dinamarquês (TABASSUM-ABBASI et al., 2014).
Com o declínio do interesse pela energia eólica por fontes fósseis mais convenientes, foi
somente a Crise do Petróleo em 1973 e 1979 que novamente trouxe a atenção para a energia
proveniente do vento. Programas de desenvolvimento e implantação desse tipo de alternativa
surgiram. O aumento do preço do barril de petróleo fez com que a energia eólica ficasse mais
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competitiva, o que incentivou a construção de sistemas mais eficientes e de menor custo
(KALDELLIS; ZAFIRAKIS, 2011; SIMAS, 2012; TABASSUM-ABBASI et al., 2014).
A evolução da tecnologia permitiu um aumento da capacidade das turbinas de 1-25 kW
até 50-600 kW. Na década de 1980, a energia eólica se estabeleceu com a instalação de mais de
16 mil torres eólicas na Califórnia (KALDELLIS; ZAFIRAKIS, 2011).
Diferentemente dos anos de 1970, na década de 1990 o interesse pelas energias
renováveis (dentre elas a eólica) foram causados por fatores ambientais. Esses elementos
ambientais, como a inquietação perante as mudanças climáticas e a busca da redução das
emissões de gases de efeito estufa, catalisaram a procura por fontes de geração elétrica com
viabilidade econômica que causasse menos impacto ambiental (SIMAS, 2012).
Essa catalisação gerou uma tendência no aumento da capacidade instalada e no
crescimento da energia eólica, que pode ser traduzida em números pela análise da capacidade
instalada de 1997até 2013. Com menos de 10 mil megawatts instalados em 1997, o mundo
chegou em 2013 com mais de 300 mil megawatts disponíveis, marcando uma taxa de
crescimento médio superior a 20% nesse período (THE WIND POWER, 2015).
A visão do futuro da energia eólica do Conselho Mundial de Energia Eólica (GWEC–
Global Wind Power Council) é enxergada por três diferentes cenários possíveis: novas políticas,
moderado e avançado. O cenário de “novas políticas” leva em consideração as direções e
intenções das políticas sobre mudanças climáticas em nível nacional e internacional (GWEC,
2014b).

4500000.0
4000000.0
3500000.0

MW

3000000.0
2500000.0
2000000.0
1500000.0
1000000.0
500000.0
.0
2010
Novas Políticas

2020

2020

Cenário Moderado

2030

2040

2050

Cenário Avançado

Figura 4: Previsão da capacidade global acumulada
Fonte: Global Wind Power Council (GWEC, 2014b)
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O cenário “moderado” considera as mesmas características da visão anterior, porém
também pensa que os compromissos de redução de emissão do Acordo de Cancún e que os
objetivos nacionais e regionais no fornecimento de eletricidade e em energia eólica serão
cumpridos.
Já o último cenário, chamado de “avançado”, tem a visão mais otimista e ambiciosa. Ela
assume que os políticos irão se comprometer a manter as recomendações da indústria eólica.
Também espera que os acordos de redução de emissão de carbono universalmente assinados,
com o objetivo da redução do aumento da temperatura em somente 1.5-2 graus acima da época
pré-industrial, sejam obedecidos.
Considerando esses cenários, a previsão do GWEC (2014b) de capacidade instalada em
2020 pode variar de 610 MW até 800 MW. Essa previsão representa um crescimento de
aproximadamente 50% e 100%, respectivamente. Observando as previsões para 2050, os
números alcançam até mais de 1.600.000 MW e 4.000.000 MW, na visão de “novas políticas” e
“avançada”, respectivamente, como pode ser observado na figura 4.

Figura 5 Evolução da Capacidade Instalada (MW)
Fonte: Associação Brasileira de Energia Eólica (2015)

Já o Brasil pode ser considerado o expoente de produção eólica na América Latina com a
capacidade instalada de 5.961MW em 2014, um aumento de mais de 70% em relação a 2013.
Não obstante, a projeção para 2019, como mostra a figura 5, chega a casa dos 17 mil megawatts
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instalados, representando um crescimento de 298% em 5 anos. Entretanto, estudos apontam que
o total produtivo elétrico brasileiro vindo dos ventos pode atingir 300 GW. Esse alto potencial
projeta a energia eólica como uma importante alternativa na diversificação da matriz energética
do país, aumentando a demanda nacional pela construção de usinas eólicas, seguindo a tendência
global (ABEEOLICA, 2015; GWEC, 2014a; MELO, 2015).

2.2 Construção Civil dos Parques Eólicos
O interesse por esse tipo de energia renovável leva consequentemente ao aumento na
construção de parques eólicos. Segundo Pinho (2012), um parque eólico é um agrupado de torres
eólicas interconectadas até uma subestação e uma casa de comando, atrelados a rede nacional,
como visto na figura 6.

Figura 6: Desenho de um parque eólico
Fonte: Pinho (2012)

O primeiro passo para a decisão da construção de uma usina eólica é a prospecção dos
ventos. O potencial eólico, ou prospecção dos ventos, é levantado se um local apresenta
condições adequadas para a instalação do parque eólico (ALÉ et al., 2008). Quando um possível
local é definido para um futuro parque, esse processo de quantificação dos ventos leva de um a
três anos. Os resultados permitem observar a velocidade média dos ventos e, assim, calcular o
nível de geração elétrica. Além disso, as condições topográficas e de vegetação são pesquisadas
nessa etapa para garantir a viabilidade do local.
Depois dos resultados da prospecção eólica, o processo de edificação da usina segue
cinco etapas principais até sua conclusão, como exibido na figura 8. A primeira fase consiste na
avaliação topográfica e estudo de viabilidade da área onde o parque será instalado. Depois, são
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construídos os acessos internos e efetuada a limpeza da área de construção para que os
guindastes e caminhões possam se locomover nas próximas etapas. Na terceira etapa, são
edificadas as fundações das torres eólicas. O estabelecimento dos cabos elétricos de interligação
é feito na quarta etapa. Na quinta e última etapa a torre eólica é instalada nas fundações
construídas anteriormente. Um exemplo de parque eólico construído pode ser observado na
figura 7 (ZANKOULA; KHOURYB).

Figura 7: Parque Eólico Construído
Fonte: Revista Eco (2015)

A avaliação topográfica é o grupo de técnicas e processos que, por meio de medições de
ângulos horizontais e verticais com equipamento adequado à exatidão desejada, implanta e
transcreve pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas topográficas (ABNT,
1994).
Baseado nesse levantamento, um estudo de viabilidade técnica-econômica pode ser
executado. Essa análise leva em consideração a duração de 20 anos de operação e os custos ao
longo tempo. Entre os custos essenciais podem se encontrados itens como a prospecção da área,
despesas com o local, estudo ambiental, execução da obra civil, preço dos aerogeradores e
despesas de operação (PINHO, 2012).
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Figura 8: Processo de Construção de um Parque Eólico
Fonte: Elaboração Própria

Para serem calculados os custos, o estudo de viabilidade também inclui outros itens antes
de ser concluído. A definição do layout do parque tem o objetivo de escolher o melhor local de
instalação das torres eólicas para obter o melhor rendimento ao longo da vida útil da usina,
levando em consideração o mapeamento da média dos ventos e os custos de instalação, tais
como a interligação de cabos elétricos internos e a construção dos acessos (PINHO, 2012).
Estudos de solo e da infraestrutura elétrica também são feitos para compreender a
geologia e a rede elétrica local, avaliando a logística de ligação até a subestação mais próxima.
Por fim, estudos ambientais e socioeconômicos são realizados para garantir o menor impacto
possível na região.Todo o processo pode ser observado na figura 8.

2.3 Gerenciamento de Projetos e suas Abordagens
As organizações estão enfrentando grande pressão pelo rápido ritmo de mudanças
mercadológicas e tecnológicas, mas as estruturas burocráticas organizacionais tradicionais não
conseguem responder rápido a esse ambiente. Para lidar com esse novo ambiente, as empresas
buscam ter um melhor controle e uso dos recursos organizacionais internos e o GP entra como
uma das alternativas (KERZNER, 2009).
Antes de entender o que é GP, é preciso conceituar o projeto. De acordo com Turner
(2008), um projeto é uma organização temporária na qual recursos são direcionados para um
trabalho, visando uma mudança benéfica. Vargas (2005)afirma que projeto é um conjunto de
ações que são executadas de maneira coordenada por uma organização temporária, com uso de
recursos necessários para que em um determinado prazo um objetivo específico possa ser
atingido.
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O Project Management Institute (PMI) é uma organização sem fins lucrativos fundada
em 1969 nos Estados Unidos. Com o objetivo de incentivar o gerenciamento de projetos em
nível global, o PMI publicou o PMBOK (Project Management Body of Knowledge), um guia de
referências abrangendo conhecimentos sobre gestão de projetos (COUTINHO, 2009).
O PMBOK (2013) afirma que projeto é um trabalho com duração determinada visando à

Figura 9: Nível de interação dos processos
Fonte: Trentrim (2016)

criação de um produto, serviço ou resultado único. Deste modo, ao analisar esses conceitos
observa-se que um projeto pode ser considerado por um caráter exclusivo, pela utilização de
recursos para atingir seu objetivo e por existir por um tempo finito. Por ser temporário, todo o
projeto chega a um fim. Esse momento chega quando (COUTINHO, 2009; PMI, 2013):


As metas foram atingidas;



Torna-se evidente que as metas não serão ou não poderão ser alcançadas;



A necessidade que o gerou o projeto, desapareceu.
Alguns agentes que podem estar envolvidos em qualquer tipo de projeto são os gerentes

de projeto, clientes, que farão uso do resultado dele, equipe executora e os patrocinadores, que
são os financiadores (COUTINHO, 2009; PMI, 2013). Também podem ser considerados
envolvidos com o projeto os influenciadores, aqueles que podem influenciá-lo de maneira
positiva ou negativa, porém que não estão ligados diretamente a ele e a seus escritórios de
gerenciamento(COUTINHO, 2009; PMI, 2013).

31

Os processos que integram o GP podem ser aplicados na maioria dos projetos,
caracterizando um modelo genérico. Este modelo genérico em que cinco grupos de processos
interagem entre si de acordo com o momento do projeto é mostrado na figura 9 (COUTINHO,
2009; PMI, 2013; SAVI, 2011).

Figura 10: Grupos de Conhecimento
Fonte: Duarte (2016)

Essas áreas de processos têm seus subprocessos organizados em dez áreas de
conhecimento que juntas permitem o gerenciamento de um projeto, visto na figura 10 (PMI,
2013).

2.3.1 Planejamento por Ondas Sucessivas
O planejamento por ondas sucessivas é uma abordagem de iterações por fases para
desenvolvimentos de projetos, aplicável para novos produtos, sistemas de informação e outros
ambientes técnicos de desenvolvimento. Quando bem executado, balanceia bem um processo
estruturado com flexibilidade (GITHENS, 1998).
A sequência de passos a seguir é uma adaptação do trabalho de Githens (1998).
1. Avaliar a estratégia de desenvolvimento com base no ciclo de vida do projeto:
avaliar qual será a estratégia do ciclo de vida do projeto e restrições organizacionais;
2. Desenvolver os marcos do projeto: escolher os critérios que serão usados para
planejar os marcos, incluindo o total de marcos e a duração de cada um. Uma boa
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analogia para entender melhor seria essa: imagine a navegação de um barco em um mar
desconhecido e traiçoeiro. Digamos que o horizonte se encontra a 30 quilômetros e que
são necessários aproximadamente 120 quilômetros para realizar a travessia. O barco deve
ser parado para analisar o horizonte e replanejar o percurso pelo menos quatro vezes. Isso
é a distância total dividida pelo que pode ser visto do horizonte. Dessa forma, o horizonte
é como o projeto, depois de um tempo de execução, é preciso parar e planejar o próximo
curso;
3. Estimativas de alto nível: baseado no conhecimento disponível e nas premissas
válidas até o momento, as estimativas de alto nível do custo e dos recursos devem ser
feitas para cada um dos marcos. A descrição dos detalhes de cada um dos marcos ou
tentativas de uma estimativa bottom up não devem ser feitas;
4. Planejar o primeiro marco: usar as técnicas necessárias para planejar o primeiro
marco. Lembrar que os marcos possuem uma data final e que devem produzir valor
agregado consumindo tempo e recursos;
5. Conferência dos marcos: confirmar se os marcos planejados estão de acordo com os
executivos, patrocinadores, gerentes de projeto e participantes. Os marcos devem incluir
uma análise de risco e um reajuste da tripla restrição (tempo, custo e escopo);
6. Executar o primeiro marco: executar o plano do primeiro marco;
7. Planejar o próximo marco: avaliar o trabalho ainda necessário, aprendizado da
equipe, buscando o melhoramento contínuo, e planejando o próximo marco (voltar para o
passo 3).
Seguindo esses passos é possível atingir um planejamento estruturado, porém com
flexibilidade.

2.3.2 Corrente Crítica
Fundamentada na Teoria das Restrições, a Corrente Crítica ou CCPM (Critical Chain
Project Management) é uma abordagem gerencial que visa resolver os principais conflitos dos
projetos, atingindo uma significativa melhora na performance. Essa melhora é conquistada ao
desafiar os princípios vigorantes hoje na forma tradicional de planejar e controlar os
cronogramas (LARRY, 1999).
Para aplicar o CCPM um diagrama de rede deve ser criado seguindo três passos: criar a
rede, identificar a corrente crítica, proteger a corrente crítica (BARCAUI; QUELHAS, 2004).
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1. Criar a rede
Em um diagrama criado da maneira tradicional, dois possíveis caminhos críticos são
notados, como na figura 11. Um projeto com uso da forma tradicional (caminho crítico) teria
duração de 22 dias. As cores das tarefas mostram os recursos associados. As tarefas devem ter
suas estimativas reduzidas em média de 50%, para evitar efeitos como a Síndrome do Estudante
ou a lei de Parkinson (BARCAUI; QUELHAS, 2004).
Apesar da insegurança gerada por isso, os buffers do terceiro passo reduzem os riscos.
Depois, começar as tarefas o mais tarde possível deve ser usados para os caminhos não críticos,
usando a lógica da rede (BARCAUI; QUELHAS, 2004).

Figura 11: Criação da rede com base nos tempos médios por tarefa.
Fonte: BARCAUI e QUELHAS (2004)

2. Identificar a corrente crítica
Para facilitar, toda a contenção de recursos deve ser removida da rede criada para tornar
mais fácil a identificação da corrente critica. No exemplo da figura 12, o recurso A, em rosa, e o
recurso D, em verde, teriam que realizar duas tarefas simultaneamente paralelas, o que é
impossível. A corrente crítica é evidenciada pelo maior caminho através da rede, contando com
as dependências entre as tarefas e os recursos (BARCAUI; QUELHAS, 2004).
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Figura 12: Identificação da Corrente Crítica
Fonte: BARCAUI e QUELHAS (2004)

3. Proteger a corrente crítica
Com a corrente crítica identificada, e para se prevenir de uma vulnerabilidade indesejada
com o tempo, um buffer de projeto é colocado no final da corrente crítica, usando como cálculo
50% do total da segurança retirada de cada tarefa. No exemplo da figura 13, esse buffer tem o
valor de 6.5 dias. Com o acréscimo do buffer, também devem ser adicionados buffers em cada
caminho convergente com a corrente crítica, usando o mesmo calculo do buffer principal
(BARCAUI; QUELHAS, 2004).
Uma parte importante do uso da corrente crítica é o gerenciamento de buffer. O buffer
opera como uma fundamentação para controlar e medir o andamento do projeto com relação à
data de término estimada. De modo geral, esse gerenciamento pode ser executado fazendo a
divisão do buffer em três diferentes níveis de acordo com a figura 14. Cada nível remete a 1/3 do
tempo calculado ao buffer (BARCAUI; QUELHAS, 2004). Deve-se interpretar buffer de projeto

Figura 13: Proteção da corrente crítica com colocação de buffers
Fonte: BARCAUI e QUELHAS (2004)
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como de marco nesse modelo.
Já que as tarefas estão estimadas em 50%, cerca de metade delas terminará mais cedo e a
outra metade mais tarde. Como as atividades terminarão mais cedo e mais tarde é esperado que o
tempo do buffer seja usado e recuperado ao longo do projeto. Se uma atividade permanecer no
primeiro terço (parte verde) do buffer do projeto, nada precisa ser feito pelo gerente (BARCAUI;
QUELHAS, 2004).

O gerente deve se precaver com as tarefas ligadas à corrente crítica e criar um plano de
recuperação com associação aos responsáveis pela alocação de recursos de tarefas em execução e
que virão na corrente crítica, caso o uso do buffer entre no segundo terço (parte amarela). Esse
plano de retomada pode conter horas extras, alocação de recursos extras, aumento das
prioridades, fast-tracking e quaisquer ferramentas que ajudem a voltar para o primeiro terço (área
verde) do buffer (BARCAUI; QUELHAS, 2004).
O plano criado anteriormente só precisaria entrar em prática caso o buffer atingisse o
último nível (vermelho) e deveria ser seguido até que o buffer retornasse ao primeiro nível
(verde) (BARCAUI; QUELHAS, 2004).

Figura 14: Exemplo clássico de gerenciamento de buffer
Fonte: BARCAUI e QUELHAS (2004)

2.3.3 Gerenciamento Ágil de Projetos
Determinado o significado de projeto, é possível conceituar o seu gerenciamento com
mais precisão. Para o PMBOK (2013), o GP é a utilização de conhecimentos, habilidades,
ferramentas e técnicas nas ações do projeto com o objetivo de cumprir os seus requisitos. Aos
olhos de Kerzner (2009), o GP é o planejamento, organização, direcionamento e controle dos
recursos organizacionais para um objetivo de relativo curto prazo que é estabelecido para
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cumprir metas específicas. Assim, GP está ligado ao uso dos recursos disponíveis para atingir os
objetivos de projeto previamente definidos.
O GP tradicional, estilo de gestão mais próximo ao PMBOK, embora tenha se mantido
atualizado nas últimas décadas com o ritmo de evolução da maior parte dos negócios, não
conseguiu suprir eficientemente as necessidades de todas as áreas. Em situações que lidam com
mais criatividade, incerteza e urgência, o GP acaba falhando e precisando de auxílio(CHIN,
2004).
Em busca dessa ajuda, vários pensadores do desenvolvimento de sistemas se reuniram em
Utah, nos EUA. Desse encontro, surgiu o Manifesto Ágil para o Desenvolvimento de Software,
um conjunto de valores que permeiam abordagens que encaram projetos urgentes com requisitos
mutáveis de maneira diferente da visão tradicional do GP (BECK et al., 2001).
Com base nesse manifesto, o termo ágil para o gerenciamento de projeto e o GAP surgiu
como um novo paradigma para lidar com projetos de alto risco, com grandes prioridades no
tempo ou voltados para desenvolvimentos inovadores. Apesar de ser uma filosofia ideal para
trabalhadores modernos da era da informação pós-industrial, sua origem é rica e longa.
Os primórdios do GAP podem ser rastreados até os princípios da experimentação usada
por Louis Pasteur no século IXX, no início do século XX por Thomas Edison, nos anos 1920 na
biologia organísmica por Bertalanffy, na teoria de sistemas por Boulding nos anos 1950, nos
anos 1960 nos sistemas dinâmicos por Forrester e desenvolvimento incremental pela NASA, na
aprendizagem de ciclo duplo nos anos 1970 por Argyris, na aprendizagem organizacional por
Senge nos anos 1980, no planejamento adaptativo por Highsmith nos anos 1990, entre outros. A
fundamentação principal que permeia o GAP é que sistemas modernos são complexos, não são
bem compreendidos, submetidos a forças dinâmicas e condições de mercados instáveis,
tecnologias intensivas e constante mudança (HIGHSMITH, 2000; LARMAN; BASILI, 2003;
RICO, 2008, 2010; THOMSETT, 2002).
Em contra ponto aos princípios de sistemas adaptativos, existem os métodos tradicionais
baseados nos princípios científicos do gerenciamento estudados pelos pioneiros Adam Smith e
Frederick Taylor nas revoluções industriais dos séculos IXX e XX. Os pensamentos-chave desse
paradigma foram a divisão do trabalho, especialização, tempo e movimento, gráficos de Gantt,
produção em massa, organizações hierárquicas, e a maioria de outros princípios associados à
manufatura dos anos 1920.
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A noção básica dos métodos tradicionais é que todos os requisitos de um sistema podem
e devem ser documentados. Para construir estruturas de projeto, todas as atividades devem ser
definidas e agendadas, custos e esforços devem ser estimados, e assim os planos detalhados do
projeto devem ser minuciosamente controlados, usando métodos, técnicas ou ferramentas como
gerenciamento de valor agregado, pontos de função, COCOMO, PRICE2, ISO 9001 ou CM.
Depois que os sistemas de software intensivo atingiram uma crise nos anos 1960, o termo
engenharia de software foi criado e vários princípios tradicionais começaram a ser aplicados ao
desenvolvimento de software com o intuito de controlar melhor o projeto (ALBRECHT;
GAFFNEY JR, 1983; BOEHM et al., 2000; HUMPHREY, 1995; NAWROCKI, 2006; OFFICE
OF GOVERNMENT COMMERCE, 2009, p. 2; PINE, 1992; PMI, 2013; RICO, 2010).
Os proponentes do Taylorismo tentavam controlar o caos com princípios científicos do
gerenciamento. Então surgiram abordagens em que o desenvolvimento de sistemas foi dividido
em fases como análise, design, implementação e testes, impondo uma sequência rígida nas
atividades que deveriam ser executadas. Paralelamente, outros redescobriram as práticas que
indivíduos altamente criativos como artesões, matemáticos e cientistas usaram durante eras.
Parte desta redescoberta incluíram a construção de escolas humanas de gerenciamento entre a
década 1930 e 1950, os grupos de trabalho autônomo nos anos 1950, a manufatura
computadorizada na década de 1960, a manufatura flexível nos anos 1970, o desenvolvimento de
novos produtos nos anos 1980 e o pensamento Lean na década de 1990 (PROCTER et al., 2011;
RICO, 2010; SHAFRITZ et al., 2015; SOMMERVILLE, 2000; THOMKE, 2003).
Essa redescoberta aliada a constatação de que modelos sequenciados ou lineares não se
encaixavam bem em várias situações, elevou o aumento do uso de métodos evolucionários e
iterativos. A introdução de paradigmas interativos foi uma aceitação de que as especificações
iniciais geralmente são imperfeitas, que haveria mudanças inevitáveis nos requisitos estáticos e
que corrigir esses problemas logo economizaria dinheiro e esforço (BOEHM, 1988; PROCTER
et al., 2011; RICO, 2010).

2.3.3.1

Definindo e descrevendo o gerenciamento ágil de projetos

A literatura indica que está havendo uma mudança no GP da visão clássica baseada em
planos, com foco no planejamento e depois na execução desse plano, para uma visão baseada na
mudança com foco na execução, em que decisões vitais são tomadas durante o andamento do
projeto, e não no planejamento. A filosofia do GAP permeia uma série de métodos que utilizam
a experimentação, a intuição, a criatividade e várias outras premissas da prototipagem rápida ou
do desenvolvimento rápido. Seus resultados vêm sendo corroborados por pesquisas de maior
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rigor acadêmico (CHIN, 2004; JAYAWARDENA; EKANAYAKE, 2010; LEYBOURNE, 2009;
NAWROCKI, 2006).
Desde a criação do manifesto ágil, alguns estudiosos traduziram a filosofia do GAP em
definições fechadas. Augustine (2005) afirma que o “gerenciamento ágil de projetos é esforço de
energizar, empoderar e possibilitar equipes de projeto para que gerem rapidamente e
confiavelmente valor de negócio, se comunicando com os clientes e continuamente aprendendo e
adaptando-se de acordo com as necessidades de mudança dos clientes e do ambiente”.
Já Chin (2004) diz que o GAP “fornece conceitos e técnicas consideradas eficientes para
melhorar os fundamentos de gerenciamento de projetos em inovadores ou de ambiente incerto”.
Enquanto para Highsmith (2010), o GAP define um conjunto de capacidades estratégicas para
entregar produtos bem-acabados, para criar e responder à mudança, balancear flexibilidade e
estruturação, incentivar criatividade e inovação da equipe de desenvolvimento e liderar
organizações por turbulências e incertezas.
Utilizando a literatura existente e as pesquisas encontradas, o GAP pode ser definido
como uma filosofia de gerenciamento de projetos que, por meio da flexibilidade, lida
naturalmente com a mudança para entregar resultados esperados.
Durante a discussão do manifesto ágil, os principais valores ágeis foram levantados. Beck
(2001) diz que o pensamento ágil deve valorizar:


Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;



Software em funcionamento mais que documentação abrangente;



Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos;



Responder a mudanças mais que seguir um plano.
Ao desenvolver um software, modificações são inevitáveis. Elas estão espalhadas durante

todo o processo de desenvolvimento, passando pelas especificações, equipes de trabalho,
chegando até as ferramentas. Isso torna irrealista que o escopo inteiro seja apurado e detalhado
durante o início do projeto. O GAP aceita a mudança como um aspecto irremediável e que o
projeto deve se acomodar e aprender com ela. Assim, a ajustabilidade se torna necessária para
lidar com esse ambiente imprevisível ao longo do período do projeto (MARKOPOULOS et al.,
2008; MORIEN, 2005; NAWROCKI, 2006).
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Já que as transformações serão constantes, busca-se diminuir o tempo gasto com o
planejamento durante a fase inicial do projeto, como feito tradicionalmente, e diluir esse
planejamento ao longo do desenvolvimento. Portanto, busca-se um gerenciamento baseado em
planejamento e não em um plano. Esse planejamento pulverizado é feito por meio de iterações
mais curtas de tempo. Em vez de planejar o que será feito ao longo de vários meses, as escolhas
são tomadas pensando em menores períodos de tempo (MCMAHON, 2004; NOUREDDINE et
al., 2009; SURDU; PARSONS, 2006).
Essa economia de tempo em planejamento na fase inicial permite que o software e o
resultado sejam entregues mais rápidos. Com trabalho palpável executado, é possível receber
retorno do cliente sobre o que está certo e o que precisa melhorar. Essas informações são usadas
para planejar a próxima iteração curta. No fim de cada uma dessas pequenas iterações, mais
dados são coletados e usados para a fase seguinte. Assim, é criado um ciclo de construção rápido
e eficiente, possibilitando diversas oportunidades de realinhamento do projeto (FITSILIS, 2008;
KARLSTRÖM; RUNESON, 2006; NOUREDDINE et al., 2009).
O GAP retira o foco do planejamento completo na etapa inicial do projeto, para um
planejamento evolutivo. Essa evolução faz com que o planejamento se distribua durante toda a
execução do projeto, permitindo que seja traçado um plano simples em sua fase inicial, que vai
constantemente sendo atualizado e aprofundado depois de cada iteração com novas informações
que surgem. Isso que traz a agilidade e a adaptabilidade para essa filosofia de gerenciamento
(BOEHM; TURNER, 2008; COHN, 2006; MORIEN, 2005; RUNESON; OTHERS, 2005).
Replanejar com técnicas tradicionais e especificações de requisitos leva bastante tempo
de gerenciamento. Isso pode ser bem observado quando um ambiente de negócios se torna rápido
e mais volátil, dificultando um plano fixo. Uma estratégia que facilite as mudanças é mais
efetiva. Desta maneira, o planejamento evolutivo do gerenciamento ágil se encaixa nesse
contexto usando, por exemplo, um ciclo de desenvolvimento mais curto com maior frequência de
iterações curtas, possibilitando mais oportunidades de feedback, correção de rumo do projeto e
mitigando o risco. Quando possível, decisões são adiadas até o “último momento responsável”
(HANAKAWA; OKURA, 2004; NOUREDDINE et al., 2009; OWEN et al., 2006; RUNESON;
OTHERS, 2005).
A fase que representa o momento de planejamento no modelo de GAP proposto por
Highsmith (2010) chama-se “especular”, visando desmistificar o plano como algo
profundamente detalhado que deve ser seguido à risca. Essa especulação ajuda o time de projeto
a:
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 Determinar como o produto e suas funcionalidades vão evoluir ao longo da iteração;
 Balancear antecipação com adaptação ao longo do projeto;
 Focar nas funcionalidades mais importantes no início do projeto;
 Pensar sobre as metas do negócio, objetivos do projeto e expectativas do cliente;
 Estabelecer prioridades para decisões cruciais;
 Coordenar atividades e funcionalidades inter-relacionadas entre diferentes equipes;
 Considerar ações alternativas e adaptáveis;
 Fornecer a base para analisar eventos que ocorrem durante o projeto.
Para conseguir sua ajustabilidade, o GAP depende da participação do cliente no início e
durante todo o projeto. Esse envolvimento acontece nos ciclos curtos de desenvolvimentos, nos
quais o trabalho executado é avaliado pelo cliente, permitindo ajustes nos requisitos e dessa
forma, aumentando a qualidade e satisfação com o resultado final (GRIFFITHS, 2005;
PROCTER et al., 2011; SERRADOR; PINTO, 2015).
Um importante aspecto para o sucesso dos projetos são as pessoas, já que nenhum
processo vai compensar pela falta de habilidade da equipe. Segundo a filosofia do GAP, as
pessoas são mais importantes que o processo. A equipe deve focar em um trabalho produtivo
eliminando burocracia, processos e práticas desnecessárias, atingindo iterações eficientes
(BENASSI; AMARAL, 2011b; CESCHI et al., 2005).
Segundo Bohner (2005), como a abordagem ágil se baseia muito em colaboração e
comunicação, o time se torna um fator essencial de sucesso. Por exemplo: um único ótimo
desenvolvedor, desenvolvedores que não trabalham bem juntos, um cliente que não participa
com a equipe − cada um desses aspectos pode destruir a natureza colaborativa do grupo. A
química da comunicação representa um risco significante para projetos ágeis.
Equipes são grupos de indivíduos que trabalham juntos, que são dependentes um dos
outros, com tarefas para cumprir em busca de atingir vários objetivos. Devem ser compostos por
indivíduos tecnicamente competentes, que são produtivos e tenham boa habilidade interpessoal e
de resolução de problemas (JURISON, 1999; MATHIASEN; HACKMAN, 1991; MAYER et
al., 1995; MCHUGH et al., 2011).
Para ter boa performance com um time, todos os membros devem estar comprometidos
com o grupo, ter autonomia para tomar decisões e ter um ambiente que apoie o time com todos
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os recursos necessários para que possam conduzir o seu trabalho (MCHUGH et al., 2011;
WAGEMAN, 1997; WAGEMAN et al., 2009).

2.3.3.2

Comparação entre GP Tradicional e o Ágil

As abordagens tradicionais de desenvolvimento de sistemas estão presentes há bastante
tempo. Desde sua introdução por Royce em 1970, o modelo cascata (waterfall) tem sido
amplamente usado em projetos de software grandes e pequenos e com grande sucesso em vários
projetos. Apesar de seu sucesso, esse modelo tem várias desvantagens como linearidade,
inflexibilidade na mudança dos requisitos, alto nível de formalidade dos processos,
independentemente do tamanho do projeto (AWAD, 2005).
Kent Beck levou em consideração essas desvantagens e introduziu o eXtreme
Programming, o primeiro dos métodos ágeis produzidos. Os métodos ágeis lidam com a
instabilidade e volatilidade dos requisitos, usando um grande número de técnicas, focando em
cooperação entre clientes e desenvolvedores, apoiando a entrega adiantada do produto. A
comparação entre métodos tradicionais e ágeis pode ser vista na tabela 1 (AWAD, 2005).
Os projetos tradicionais são claramente definidos com boa documentação e entendimento
dos requisitos, funções e funcionalidades. Em contraste, projetos ágeis descobrem os requisitos
completos do projeto ao fazê-lo em iterações, reduzindo e eliminando a incerteza. Por
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motivo, o ágil tende a ter maior risco que comparado a projetos tradicionais, entretanto o ágil tem
a flexibilidade para lidar mais facilmente com o ajuste de requisitos de projeto (FERNANDEZ;
FERNANDEZ, 2008). Alguns estudos indicam que esse comportamento diminui o risco do
projeto (GRIFFITHS, 2005; OWEN et al., 2006; TOŠIĆ et al., 2005).
Gerentes de projetos tradicionais administram-nos de acordo com o orçamento,
cronograma e escopo. Métricas e variação podem ser baseadas nos projetos. O gerente de
projetos tradicionais quer reduzir os custos e manter os limites do tempo e do dinheiro.
Diferentemente, o gerente de projetos ágeis é focado principalmente nos entregáveis e no valor
de negócio sendo o orçamento e a linha temporal secundários. O gerente de projetos ágeis é
treinado para entregar o produto, ao invés de aderir ao processo como o gerente de projetos
tradicionais (FERNANDEZ; FERNANDEZ, 2008).
Projetos tradicionais podem apoiar mais facilmente equipes de trabalho distribuídas
formadas por especialistas e membros juniores, por causa de seus requisitos bem definidos e
várias documentações. Times ágeis precisam partilhar locais de trabalho para abraçar as
mudanças e rapidamente entregar incrementos. Projetos trabalhados em vários locais podem ter
seus times usando métodos ágeis em cada uma das localidades. O nível de comprometimento dos

42

membros de projetos ágeis tem que ser maior do que daqueles de membros de projetos
tradicionais já que esses têm maior papel em seus projetos (FERNANDEZ; FERNANDEZ,
2008). Os estudos de Sutherland (2007) e de Pries-Heje (2011a) apontam o sucesso do projeto
ágil aplicado em ambientes distribuídos.

Ágil

Tradicional

Adaptativa

Preditiva

Medição de Sucesso

Valor de negócio

Conformidade com o plano

Estilo de gerência

Descentralizada

Centralizada

Pequeno

Grande

Muda para adaptar

Muda para sustentar

Liderança colaborativa

Centro de comando

Leve

Alta

Ênfase

Orientado a pessoas

Orientado a processos

Ciclos

Numerosos

Limitado

Exploratório/Imprevisível

Previsível

Mínimo

Abrangente

Cedo no projeto

Final do projeto

Pequeno/Criativo

Grande

Abordagem

Tamanho do projeto
Perspectiva para mudança
Cultura
Documentação

Domínio
Planejamento inicial
Retorno de investimento
Tamanho do time

Tabela 1: Comparação de métodos ágeis e tradicionais
Fonte: Adaptado de AWARD (2005)

A pesquisa de Ceschi (2005) conduzida com 10 firmas que se descrevem como ágeis e
outras 10 como que não ágeis, apontou que aproximadamente 50% das empresas tradicionais e
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10% das empresas ágeis acreditam que têm dificuldade de relacionamento com seus clientes.
Porém, o relacionamento com cliente é uma questão bem resolvida para empresas ágeis, já que
foi um dos problemas mais esclarecidos com a adoção do ágil.

2.3.3.3

Adoção e dificuldades do ágil

De acordo com Lindstrom e Beck (2003), a introdução de novos modelos de
gerenciamento ágil de projetos, como o Extreme Programming e Scrum, em empresas e equipes
já estabelecidas, pode causar dor e desconforto. Pessoas ainda ficam infelizes, saem do projeto e
mudam de emprego. Equipes continuam a ter problemas, ainda entregam tarefas incompletas e
passam por experiências estressantes.

Figura 15: Modelo de mudança de Satir
Fonte: Site da Dhemery (2015)

Vários modelos de mudança são discutidos e apresentados, como o mais descritivo deles,
o modelo de mudança de Satir, que diz que as percepções desse modelo demonstram uma
transformação bem-sucedida de organizações de software para culturas capazes de produzir
softwares de maior qualidade, mais baratos e mais rapidamente (GERALD, 1997;
LINDSTROM; BECK, 2003; SATIR; BANMEN, 1991).
Cada uma das etapas da figura 15 é descrita segundo Lindstrom e Beck (2003) abaixo:


O antigo status quo é a forma antecessora de se trabalhar. O elemento estranho é
adicionado e a equipe não consegue acompanhar usando a forma antecessora;
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Durante o período de resistência, a equipe nega que existe um problema ou diz que não
existe nenhuma possível solução. Eventualmente a equipe supera a negação;

A constatação da realidade gera o caos. E surge uma ideia transformadora que talvez ajude;


A equipe coloca a ideia transformadora em prática durante a integração;



Durante a prática, os resultados melhoram com ocasionais deslizes;



A equipe atinge um novo status quo. E os resultados se estabilizam em um novo patamar.

Durante a mudança de modelo tradicional para o ágil, as equipes ainda têm que superar
outras dificuldades. Para melhorar a comunicação em equipes maiores e distribuídas, deve-se
minimizar o número de locais envolvidos, trabalho conjunto nos locais escolhidos e visitas
frequentes também facilitam o ideal de comunicação cara a cara (BOMBOSCH et al., 2010).
A dimensão do fator humano também apresenta desafios. É recomendado trabalhar com
times multifuncionais e usar títulos de trabalho equivalentes a isso. Além disso, habilidades
sociais, com ênfase em colaboração e comunicação, começam a ganhar importância.
Stakeholders são técnicos que entram na vida cotidiana dos desenvolvedores e têm participação
no ciclo de vida do desenvolvimento. O trabalho individual e seus resultados são francamente
expostos para toda a equipe. Perfeccionistas têm que aprender a prover soluções simples e a
somente melhorar o design com o desejo do stakeholder (BOMBOSCH et al., 2010;
MANGALARAJ; NERUR, 2005).
Essas habilidades interpessoais influenciam muito o funcionamento do GAP. Comparado
a outras dimensões da mudança de modelo, o aprendizado de novas habilidades é mais simples,
podendo ser feito em poucas semanas (MANGALARAJ; NERUR, 2005).
Um importante aspecto da transição para o GAP é a estrutura. Durante a mudança da
estrutura organizacional, os dois fatores-chave são a necessidade de manter as pessoas juntas e a
necessidade

de

colaboração

entre

diferentes

funções

(ADLER;

SHENBAR,

1990;

MANGALARAJ; NERUR, 2005).
Para lidar com isso, o GAP utiliza equipes autogerenciadas que incentivam o
envolvimento e a participação em todos os aspectos relacionados à organização do trabalho.
Existem evidências que times autogerenciados são mais efetivos que times tradicionais. Desta
maneira, a mudança na estrutura da situação existente se torna uma questão vital na adoção do
GAP(MANGALARAJ; NERUR, 2005; YEATTS; HYTEN, 1998).
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A estratégia das organizações também deve mudar para se adequar aos novos requisitos
apresentados pelo GAP. O Manifesto Ágil apresenta uma visão de como essa nova estratégia
deve ser adotada. O GAP enfatiza uma orientação mais voltada para o cliente e vai ao ponto de
ter representantes do cliente na equipe de trabalho. E uma estratégia como entregas frequentes
necessita de uma acomodação por ambas as partes: cliente e equipe. As organizações devem usar
o Manifesto Ágil para redefinir suas estratégias organizacionais, proporcionando uma direção
para as instituições adotantes (MANGALARAJ; NERUR, 2005).
O fator cultural pode impactar na introdução de modelos ágeis. A cultura pode ser o mais
difícil de mudar e é o aspecto que requer mais tempo para se adaptar. Requer um alto grau de
autonomia, pensamento de autorresponsabilidade e atuação.Toda a organização tem sua própria
cultura. A cultura organizacional é intimamente ligada na organização e vai evoluindo ao longo
do tempo. Alguns aspectos do GAP podem não ser consistentes com a cultura que prevalece na
organização, como times estruturados de maneira hierárquica e lideranças autocráticas, e exigem
esforço de mudança (BOMBOSCH et al., 2010; MANGALARAJ; NERUR, 2005).
É preciso cuidado ao adotar a filosofia ágil e deve ser dada a atenção necessária aos
aspectos gerenciais envolvidos na mudança. A gerência da organização deve enfatizar todas as
dimensões envolvidas na mudança organizacional antes de adotarem o GAP (MANGALARAJ;
NERUR, 2005).

2.3.3.4

Aplicação do GAP fora do contexto de desenvolvimento de
sistemas

Com a utilização do gerenciamento ágil de projeto com sucesso no desenvolvimento de
sistemas, outras áreas também buscaram usar esses conceitos para obter melhores resultados.
Várias pesquisas indicam que o GAP também pode ser adotado fora da área de desenvolvimento
de sistemas. Um estudo exploratório com 19 empresas concluiu que o ágil pode ser adaptado em
indústrias que não produzem software, ou setores mais tradicionais, pelo menos para projetos
inovadores ou partes do projeto que precisem de maior flexibilidade (CONFORTO et al., 2014).
A Exilesoft é uma firma de desenvolvimento de software do Sri Lanka que atende os
mercados escandinavos e australianos. Como outras empresas do setor, enfrentava desafios
diários como entendimento dos requisitos, diferenças culturais e falta de transparência. Para
melhorar os resultados, começou a implantar processos ágeis e em menos de três anos triplicou
sua força de trabalho, melhorou a rentabilidade e a qualidade do clima de trabalho
(WIJEWARDENA, 2011).
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As mudanças que aconteceram sobrecarregaram o setor de gestão de pessoas da Exilesoft
que não conseguiu acompanhar as demandas. Mesmo as tentativas de utilizar processos mais
rígidos geraram problemas como processo de recrutamento ineficiente, demora na entrega das
atividades e processo de avaliação de empregados incompatíveis (WIJEWARDENA, 2011).
Ao acreditar nos resultados atingidos ao usar ágil nos processos de desenvolvimento, a
solução encontrada foi adaptar o GAP ao setor de gestão de pessoas. A implementação entregou
resultados visíveis e positivos em seis meses de adoção. Esse setor e a organização de projetos da
empresa começaram a trabalhar mais próximos, criando uma cultura focada em solução e não em
repassar a culpa. Alguns dos principais resultados positivos foram melhorias na produtividade do
setor, todos os membros trabalhavam em equipe para realizar as tarefas o mais rápido possível e
houve aperfeiçoamento da comunicação e delegação (WIJEWARDENA, 2011).
O ágil também foi implantando com sucesso em organizações não governamentais como
igrejas. Sutherland (2009) apresenta quatro casos em que métodos ágeis foram implementados
em igrejas, atingindo bons níveis de melhora nos resultados buscados. Além disso, Johnson
(2012) apresenta casos em que houve resultados positivos ao aplicar GAP em emissoras de rádio,
em instituições de investimento de risco, em marketing, em casamentos e em construção civil.
Na construção civil, o GP tradicional funciona bem para projetos mais simples e
repetitivos de edificação. Porém o ambiente desse setor vem crescendo em complexidade e esse
tipo de desenvolvimento pode impedir sua eficiência (EVERTS et al., 2011).
Segundo Owen (2006) e Koch (2005), dentro da indústria de construção civil podem ser
consideradas as áreas de pré-design, design e execução da construção. Durante a execução da
construção, utiliza-se uma disparidade ampla de empregadores e empregados, sendo uma das
forças de trabalho com menor preparo em qualificações profissionais. Assim, ao aplicar o
processo ágil, confronta-se um grande problema cultural que precisa ser mudado para permitir o
treino e aprendizado para atingir times autogerenciados e multifuncionais. Apesar disso e da
grande quantidade de mão de obra, acredita-se que o GAP pode ser aplicado aos níveis
gerenciais da construção civil.
O GAP lida com a incerteza e a mudança constante, nas quais sua peça chave é a
agilidade, ou seja, flexibilidade e um estado de dinâmica que está sempre se adaptando a
mudança e se autoaperfeiçoando. Assim, o GAP é uma atitude, e não um processo, é uma
atmosfera e não uma forma, dando maior importância à inovação. Deste modo, GAP não é um
processo único, é uma família de métodos de gerenciamento (HODA et al., 2008; MOLHANEC,
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2007). Com o objetivo de obter uma melhor descrição do gerenciamento ágil, foram
caracterizados outros métodos que se baseiam nos preceitos ágeis.

2.3.3.5

Processos Ágeis

Highsmith (2010) apresenta um modelo de cinco etapas: visionar, especular, explorar,
adaptar e fechar, focando na execução e adaptação, como podem ser observadas na figura 16.

Figura 16: Modelo Proposto por Highsmith
Fonte: Elaboração Própria

Cada uma das etapas tem um objetivo bem definido:


Visionar: determina a visão do produto, os objetivos e restrições do projeto, a
comunidade do projeto e como o time trabalhará junto;



Especular: desenvolve a capacidade e/ou é gerado um plano de entregas de
funcionalidades baseado na visão;



Explorar: planeja e entrega tarefas testadas e feitas em pequenas iterações,
constantemente buscando reduzir o risco e incerteza do projeto;



Adaptar: revisa os resultados das entregas, a situação atual, a performance da
equipe e adapta-se quando necessário;



Fechar: conclui o projeto, passa adiante os principais aprendizados e comemora.
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Sistemas de produtos complexos se referem à produção e a personalização caracterizada
pelos altos custos e usos de tecnologia de materiais, sistemas, redes, unidades de controle,
pacotes de softwares e serviços. Com o crescimento de projetos de tecnologia da informação, a
sua complexidade também aumenta. Para lidar com esse tipo de situações, Noureddine (2009)
cria e recomenda a utilização de um método de GAP modularizado, reduzindo a complexidade
do produto e facilitando a divisão do produto em partes. Esse método modularizado utiliza
múltiplos times de projetos flexíveis trabalhando meio de iterações divididas em fases como:
conceber, presumir, explorar, adaptar e terminar, permitindo melhoras tanto no trabalho
simultâneo como na qualidade final.
Para melhorar os resultados em projetos, Molhanec (2007) recomenda a utilização de um
modelo dividido entre fases: inicial, construção, entrega e apoio. As quatro etapas que fazem
parte da fase inicial são justificação, definição e validação dos requisitos, definição dos
documentos preliminares e definição da infraestrutura do projeto. A fase de construção é dividida
em modelagem, testes em pequena escala, generalização e produção do protótipo. Lançamento,
teste em larga escala, retrabalho e avaliação formam a fase de entrega. A fase de apoio é
composta de três etapas, sendo elas apoio e detecção de erros, melhorias (gerência da mudança) e
finalização das operações.
A combinação dos modelos PRINCE2, Extreme Programming e processo unificado
resultaram no XPRINCE, buscando aliar agilidade e disciplina. O seu ciclo de vida é composto
das seguintes fases: começando, iniciando, elaborando, entregas e fechando o projeto. A parte
central do modelo são as entregas. Cada entrega é dividida em incrementos e termina com uma
transição. É importante não deixar as transições para o final do projeto, pois transições no início
podem relevar importantes problemas (fatores de risco), influenciando o sucesso do projeto
(NAWROCKI, 2006).
Agora serão apresentados em maiores detalhes outros modelos de gerenciamento ágil de
projetos.

A)

SCRUM
A origem desse modelo de gerenciamento ágil, o Scrum, vem do Japão, fora do contexto

da tecnologia da informação. Foi primeiramente descrito como A Aborgadem do Rugby no
Harvard Business Review em 1986, enfatizando que um pequeno time multifuncional produz
melhores resultados (MCHUGH et al., 2011; PRIES-HEJE; PRIES-HEJE, 2011b; TAKEUCHI;
NONAKA, 1986).
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Já em 1993, a equipe de trabalho de Jeff Sutherland desenvolveu o Scrum voltado para TI
na Easel Corporation. Ken Schwaber também usou esse método em sua empresa na década de
1990. Juntos, eles foram responsáveis pela sua criação e formalização. Ken Schwaber o descreve
como um processo que aceita que o processo de desenvolvimento é imprevisível, formalizando a
mentalidade “fazer o que for necessário”, e encontrou vários produtores de software interessados.
O nome é emprestado do jogo rúgbi, que diz que um scrum ocorre quando os jogadores de cada
um dos times se amontoam bem próximos, em uma tentativa de avançar mais para dentro do
campo de jogo (CHEN, et al., 2007; HODA et al., 2008; MARÇAL et al., 2008; PRIES-HEJE;
PRIES-HEJE, 2011b; SUTHERLAND; SCHWABER, 2010).
O Scrum começa com a premissa de que desenvolvimento de software é muito complexo
e imprevisível para ser completamente planejado previamente. Esse método utiliza uma
abordagem empírica para garantir visibilidade, inspeção e adaptação. As variáveis do
desenvolvimento ambientais e técnicas (como equipe, qualidade, requisitos recursos, tecnologias
de implementação, ferramentas de trabalho e até mesmo o processo de desenvolvimento) podem
mudar e devem ser controladas constantemente para permitir a capacidade de adaptação flexível
(CORAM; BOHNER, 2005; MARÇAL et al., 2008; OLSON, 2010; SCHWABER, 2004).
Scrum é um modelo de GP visível e controlável baseados nos princípios ágeis, que se
concentra na criação do software em vez de rígidos cronogramas. A caracterização do processo
como ágil, leve e adaptável possibilita o uso para gerenciar e controlar o desenvolvimento de
software e produto utilizando práticas incrementais e interativas. As grandes dificuldades
enfrentadas pelos métodos tradicionais podem ser solucionadas pelo sistema de organização
relativamente flexível, pelo feedback rápido e interativo e pela participação efetiva dos membros
(HODA et al., 2008; HU et al., 2009; JAHR, 2014; OLSON, 2010; PROCTER et al., 2011;
SCHWABER; BEEDLE, 2002).
Os requisitos de projetos são mutáveis e diretamente influenciados por uma linha de
comunicação aberta e eficiente entre pequenas equipes multifuncionais e os clientes. Desta
maneira, a cada iteração as necessidades e as preferências dos stakeholders são ouvidas para se
obter mais informações sobre o que já foi executado, resultando em alterações que sejam
consideradas e implementadas na próxima etapa do planejamento. Conjugando isso e uma
comunicação fluída dentro da equipe de desenvolvimento e entre outras equipes responsáveis, o
resultado final visa atingir um produto de maior qualidade do que usando técnicas tradicionais
(CHEN, Q. et al., 2007; HOLZMANN; PANIZEL, 2013).
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Apesar do pouco tempo a ser gasto com previsão do futuro e com mecanismos de
coordenação, as equipes são organizadas, permitindo um esforço articulado que leva a um nível
de detalhamento crescente efetuado no momento em que as pessoas responsáveis por uma tarefa
estão realmente desenvolvendo (CORAM; BOHNER, 2005; OWEN; KOSKELA, 2006; PRIESHEJE; PRIES-HEJE, 2011a).
Os atores envolvidos nesse processo são o Product Owner, Scrum Master e a equipe de
trabalho. O Product Owner (PO) representa os stakeholders, como clientes e usuários, sendo sua
responsabilidade por manter a visão correta do negócio durante a construção do produto
estruturando a ordem em que as tarefas serão executadas. O Scrum Master (SM) é um
desenvolvedor de software que serve como uma ligação entre o PO e a equipe de
desenvolvedores. O SM é encarregado de resolver problemas que impedem o time de trabalhar
com efetividade. Pode ser considerado como um gerente de projeto com papel de apoio e
administrativo cujo dever é manter o processo correndo da melhor maneira possível (BENASSI;
AMARAL, 2011a; HODA et al., 2008; HU et al., 2009; JAHR, 2014; PRIES-HEJE; PRIESHEJE, 2011b; SCHWABER, 2004; ZHANG; DORN, 2012).
A equipe desenvolvedora trabalha no mesmo conjunto de tarefas na mesma versão do
software. Deve ser composta por sete membros no máximo. É importante que a equipe participe
das decisões de projeto como as tarefas a serem entregues no final de uma iteração, em vez de ter
a gerência ditando o que vai ser feito. Assim, qualquer membro pode escolher em qual tarefa
deseja trabalhar. Esses aspectos ajudam que o time seja auto-organizado, multifuncional e que se
sintam responsáveis pelo resultado do trabalho. Isso ocasiona velocidade, agilidade e
especialmente bons índices de socialização e de comunicação (JAHR, 2014; KTATA;
LÉVESQUE, 2009; OLSON, 2010; SUTHERLAND et al., 2007).
Segundo o Manifesto Ágil (2001), para que se obtenha uma estrutura gerenciamento de
trabalho plena e autônoma é necessário que os indivíduos motivados do time tenham ao seu
dispor o ambiente e o apoio que necessitarem. Além disso, fatores como tarefas desafiadoras e
interessantes, responsabilidades e oportunidades de crescimento ligadas ao caminho definido na
carreira ajudam a deixar as equipes motivadas (MCHUGH et al., 2011).
O SM e PO não precisam escrever documentos redundantes e escrever planos não
realísticos de projeto. Os membros da equipe se tornam mais ativos devido a auto-organização e
autogerenciamento. Isso não só proporciona um desenvolvimento suave como também um
processo fácil e até divertido (HU et al., 2009).
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As iterações do processo que ocorrem entre duas a quatro semanas são chamadas de
Sprint. As funcionalidades desejadas são escritas como User Stories, que são as tarefas de
projeto, e priorizadas no Product Backlog pelo PO, representando a visão do cliente. Os
requisitos de maior prioridade entram para a Sprint atual. A Sprint começa com a reunião de
planejamento do Sprint quando as funcionalidades desejadas são divididas e estimadas. Todo
esse processo pode ser observado na figura 17 (HODA et al., 2008; HOLZMANN; PANIZEL,
2013; PRIES-HEJE; PRIES-HEJE, 2011b).

Figura 17: Modelo do Scrum
Fonte: Adaptado de TechieJS (2015)

Todo o dia o time se reúne em uma reunião diária em pé que acontece em frente ao
quadro do Scrum. A reunião diária não deve levar mais do que 15 minutos e é conduzida pelo
SM responsável pelo processo. Durante a reunião, cada membro da equipe deve responder a
quatro perguntas: (1) O que você fez ontem? (2) O que você fará hoje? (3) Quais os problemas
encontrados? (4) Inovações? O quadro do Scrum possui quatro colunas, sendo a primeira a
enumeração das tarefas estimadas e das tarefas em andamento a segunda coluna – para onde são
movidas as tarefas quando o membro começa a trabalhar nela. Quando um membro da equipe
acredita que uma tarefa está terminada, ela é movida para a terceira coluna, chamada “Pronto”, e
quando outro membro garantiu a qualidade da tarefa, ela é movida para a quarta coluna chamada
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de “Pronto Pronto” (HODA et al., 2008; HOLZMANN; PANIZEL, 2013; PRIES-HEJE; PRIESHEJE, 2011b).
Finalmente, quando uma tarefa é terminada, é registrada no gráfico de BurnDown, onde o
trabalho estimado versus o trabalho realizado poderá ser visualizado. Depois de duas a quatro
semanas de iteração, uma Sprint produz uma entrega utilizável com valor para o cliente
representado pelo PO. Concretamente, os requisitos desenvolvidos são apresentados para o PO
que avalia o valor da entrega. Por último, mas não menos importante, o time realiza uma Sprint
Retrospective para tentar identificar o que pode ser aprendido com a Sprint que acabou de ser
completada: o que deu certo? O que não funcionou? Quais as mudanças devem ser efetuadas na
próxima iteração? (HOLZMANN; PANIZEL, 2013; PRIES-HEJE; PRIES-HEJE, 2011b).

B)

Extreme Programming
Entregando o valor, descobrindo problemas cedo e enfatizando a simplicidade, a Extreme

Programming (XP) promete entregar sistemas de alta qualidade e com a flexibilidade essencial
para lidar com as mudanças necessárias. Dentro desta visão, o projeto é divido em pequenas
iterações e os desenvolvedores não podem avançar até que a iteração anterior esteja completa.
Diferente das abordagens tradicionais, modelos baseados em fases bem definidas, esse
pensamento ágil valoriza interações sobre processos e ferramentas e colaboração com usuários
sobre produção de extensa documentação (PROCTER et al., 2011; ZHANG; DORN, 2012).
É um método baseado em valores que trabalham juntando toda a equipe por meio de
princípios e práticas, e utilizando feedback suficiente para permitir que o time ajuste suas ações
de acordo com cada situação única que surge. Opera com fatores que não estão presentes nos
processos tradicionais preditivos (BROZA, 2005; LINDSTROM; JEFFRIES, 2004):


Apresenta uma clara separação entre o cliente do software, que usa e paga por ele
e os desenvolvedores que o criam. Implica uma forte colaboração entre eles e
estabelece regras claras de participação;



O projeto não tem fases e nem é linear, mas formado por pequenas versões do
software, cada um derivando de iterações com tempo fixo, momento em que
funcionalidades que agregam valor são desenvolvidas e verificadas;



Usa diversas práticas que reduzem o custo da mudança e assim torna o
desenvolvimento incremental possível.
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O XP foi estruturado em valores, princípios e práticas. Os valores têm o maior nível de
abstração e não são exclusivos para engenharia de software ou para o XP. Quatro valores
fundamentais do XP são usados para guiar como as práticas serão aplicadas. Esses valores são
(AL-ZOABI, 2008; BECK; ANDRES, 2004; CHEN, J. Q. et al., 2007; KARLSTRÖM;
RUNESON, 2006; LINDSTROM; JEFFRIES, 2004; PAULK, 2001):


Comunicação: inclui toda a comunicação que é efetuada pelos clientes, membros da
equipe, gerentes e desenvolvedores;



Simplicidade: procurar sempre pela solução mais simples possível;



Feedback: o uso do XP estimula um retorno sobre o projeto cedo e constante;



Coragem: muda a atitude dos desenvolvedores da defensiva para ofensiva para que
assim possam ter coragem de tomar as decisões certas.
Princípios do XP
Humanidade

Economia

Benefício Mútuo

Melhoramento

Similaridade

Diversidade

Reflexão

Fluxo

Oportunidade

Redundância
Falha

A ponte entre os valores abstratos do XP e cada uma das práticas detalhadas são os
princípios. Enquanto os valores são imutáveis, os princípios dependem do contexto em que estão
inseridos. Esses princípios estão apresentados na tabela 2 (KARLSTRÖM; RUNESON, 2006).
Tabela 2: Princípios do XP
Fonte: Karlstrom (2006)

O XP é voltado para equipes pequenas e médias de até 10 membros localizados no
mesmo ambiente. Para que a equipe continue produzindo de maneira eficiente, é essencial a
presença do cliente. O cliente deve testar continuamente as entregas feitas pelo time de
desenvolvimento, fornecer feedback e assim providenciar a força motriz no projeto. Essa
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presença constante do cliente garante um retorno rápido, contínuo e flexível sobre o que foi
criado (KARLSTRÖM; RUNESON, 2006; PAULK, 2001).
O ciclo de vida de um projeto que utiliza o XP consiste em cinco fases: exploração,
planejamento, iterações para entrega, produtização, manutenção e morte. A fase de exploração
geralmente acontece na parte inicial do projeto, durante semanas ou meses, para que o cliente
possa fornecer os requisitos para a primeira entrega. Ao mesmo tempo, o time se familiariza com
a tecnologia, ferramentas e práticas que vão ser usadas durante o projeto (CORAM; BOHNER,
2005)
Na fase de planejamento, o time de trabalho utiliza vários dias conversando com o cliente
para priorizar as funcionalidades necessárias para a primeira entrega. Os desenvolvedores
estimam o esforço necessário para completar as tarefas decididas e o líder da equipe faz um
cronograma que não exceda dois meses (CORAM; BOHNER, 2005).
Na fase de iterações para entrega ocorrem diversas iterações para produzir a primeira
versão do produto. Cada iteração leva de uma a quatro semanas e no final de cada uma delas,
testes são executados no que foi produzido. A finalização da última etapa marca a entrada na
produtização (CORAM; BOHNER, 2005).
Durante a produtização, o time do projeto conduz mais testes e são feitas verificações
para garantir que cada entrega atinja os desejos acordados com o cliente. Novas mudanças
podem ser introduzidas aqui e a decisão de incluí-las na próxima versão deve ser estabelecida. Se
não forem incluídas na próxima versão, elas devem ser guardadas para implementações em
iterações subsequentes. Essa etapa é concluída com a entrega da versão para o cliente (CORAM;
BOHNER, 2005).
Na fase de manutenção, a equipe produz novas iterações do produto para implementar
mudanças e novos requisitos levantados na fase anterior. Mudanças corretivas, de
aperfeiçoamento e de adaptação podem ser executadas durante a manutenção. Com a diminuição
das mudanças requeridas pelo cliente, a fase da morte inclui a finalização de toda a
documentação necessária. Essa fase ocorre quando o valor proposto para evoluir o sistema não
existe mais (muito caro para mudar e baixo valor de investimento) (CORAM; BOHNER, 2005).
O essencial do XP é simples: esteja junto do cliente e dos desenvolvedores e conversem
entre si. Use design simples, práticas de programação e métodos fáceis de planejamento, de
monitoramento e de controle. Teste seu produto e suas práticas, usando o feedback para guiar o
projeto. Trabalhar junto, dessa maneira, dá coragem ao time. Os valores guiam as ações durante
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o projeto. As práticas influenciam esses valores para retirar a complexidade do processo. O
impacto dos valores do XP são significativos e únicos. Ao utilizar valores e práticas, esse
processo fornece não somente o que fazer no projeto (práticas), mas também como reagir quando
as práticas não estiverem funcionando ou não forem o suficiente (LINDSTROM; JEFFRIES,
2004).

C)

Lean
Também conhecido como Sistema Toyota de Produção, a filosofia de produção Lean, ou

produção enxuta, se originou no Japão na década de 1950 pela mente do Taiicho Ohno e se
espalhou para outros países e indústrias. O Lean foi desenvolvido como uma resposta às pressões
de competitividade com recursos limitados. A ideia básica é manter o sistema de produção e a
organização de maneira simples e evitar o desperdício. Assim, a Toyota poderia reduzir o tempo
de resposta do seu sistema produtivo para que fosse capaz de mudar e se adaptar a demandas do
mercado (CHEN, Q. et al., 2007; MELLES, 1997; MORIEN, 2005; SUTHERLAND et al., 2007;
WOMACK et al., 1990).
A filosofia Lean de produção consiste em uma série de métodos, práticas e ferramentas
com o objetivo de entregar ao cliente um produto que cumpra estritamente as suas necessidades,
utilizando os recursos de modo produtivo, eliminando as características do produto que não
adicionam valor para o cliente, simplificando e barateando o seu custo, além de melhorar o fluxo
do produto e atingir melhor qualidade (CESCHI et al., 2005; MORIEN, 2005; OWEN et al.,
2006; DE SAN SEBASTIÁN, 2012).
O gerenciamento Lean é baseado em valor, podendo ser traduzido como o gerenciamento
do valor, sendo valor, neste contexto, qualquer ação ou processo em que o cliente estaria
disposto a pagar. Assim, esse tipo de gerenciamento deve passar por todos os níveis de gestão da
empresa (REUSCH; REUSCH, 2013).
O conceito Lean segue alguns princípios para que os objetivos de eliminação de
desperdícios e ênfase de valor para o cliente possam ser atingidos. Segundo San Sebastian (2012)
e Melton (2005), os cinco principais princípios podem ser visualizados na figura 18 e estão
descritos abaixo:


Definir valor na perspectiva do cliente;



Identificar a cadeia de valor que é composta por todas as atividades que são necessárias
para entregar o produto ao cliente. Podem ser classificadas em dois grupos: atividades
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que não são percebidas como valor para o cliente (mas que são necessárias) e os
desperdícios são relativos.


Otimizar o fluxo de valor é fazer uma sequência de atividades sem interrupções e
eliminar o que for desperdício de tempo;



Consultar cliente sobre quais são suas necessidades exatas e o que considera como
valor;



Perseguir a melhora contínua do processo produtivo.
A análise de valor também é uma ferramenta usada nesse gerenciamento para revelar

custos e valores reais dos produtos e processos, buscando alternativas mais baratas e que gerem
mais valor ao cliente. Para isso, esse processo segue algumas regras como eliminação de
desperdícios, maximização do fluxo, empoderamento dos empregados e a cultura de
melhoramento contínuo (CESCHI et al., 2005; MORIEN, 2005).

Figura 18: Princípios Lean
Fonte: Adaptado de Westwood (2007)

2.3.4 Gerenciamento de Projeto na Construção Civil
O gerenciamento de projeto foca em planejar, organizar e controlar um projeto para que
possa ser bem-sucedido. A maneira mais fácil de definir o sucesso de um projeto civil é mostrar
que três objetivos primários foram atingidos (LOCK, 2012):


Entrega ou finalização anterior ou na data combinada com o cliente;



Finalização dentro do orçamento;



A construção atinge os padrões de qualidade exigidos.
Todo o trabalho deve levar em consideração o orçamento. Para um pequeno construtor é

uma pequena lista de anotações com suas estimativas de trabalho e custo do material. Em
projetos maiores construídos por construtoras grandes, orçamentos existem não somente para os
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empregados, mas também para cada um dos departamentos envolvidos e para cada elemento do
projeto e de sua organização (LOCK, 2012).
Quando o custo real ultrapassa o orçamento, a lucratividade da construtora está em risco.
Se as perdas forem muito grandes, a construtora corre risco de fechar. O projeto talvez tenha que
ser abortado ou recomeçado com uma nova construtora (LOCK, 2012).
Segundo Lock (2012), tempo geralmente é o objetivo mais importante de todos. Tempo é
um recurso irrecuperável. Não há nada que possa ser feito com um trabalho que perde o prazo.
Custos costumam seguir o tempo e crescem com ele. Um projeto civil que termina atrasado
costuma também ultrapassar o orçamento programado. Então controlar o progresso de acordo
com o cronograma estipulado ajuda muito a controlar o orçamento da construção.
A qualidade deve atingir todas as especificações para respeitar a aparência, a segurança, a
confiabilidade e o desempenho exigidos. Uma definição aceita de qualidade diz que objeto em
questão deve se adequar ao seu objetivo proposto. Todo projeto deve se adequar ao objetivo
proposto. Dessa maneira, a qualidade é um objetivo não negociável, é um requisito absoluto e
não pode ser balanceado (LOCK, 2012).
Entretanto, consideraremos dois planos de construções diferentes, cada um para um bloco
de apartamentos residenciais. Um deles é um bloco de luxo que o proprietário espera receber
aluguéis altos de seus ricos inquilinos. O outro é um projeto do governo local para fornecer
acomodações básicas para famílias de baixo ou nenhum orçamento doméstico. Um desses
empreendimentos talvez tenha suítes com detalhes, chão de mármore, duas garagens por
apartamento e grandes jardins. A construção do governo provavelmente mostrará concreto como
uma das suas maiores características. Mas cada um desses projetos tem um objetivo distinto, e
caso esse objetivo seja atingido quando a construção estiver terminada, pode ser chamado de
sucesso de qualidade (LOCK, 2012).
Os principais stakeholders para construções de pequeno até médio porte vão ser os
compradores, ou o cliente e a construtora. Como os principais interessados, cada um tem um
grande interesse no sucesso do projeto. Em projetos maiores como a construção de um shopping
no centro da cidade, os principais stakeholders seriam (LOCK, 2012):


Proprietário;



Dono do terreno;



Construtora;



Governo local;
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Banco ou instituição financeira.
De acordo com Lock (2012), outro grupo de interessados, de um dos itens anteriores

listados poderia incluir:


Arquiteto;



Subcontratados;



Operários da obra;



Comerciantes que se instalarão;



Empresa que cuida do estacionamento.
Mas ainda existem muito mais pessoas e organizações que seriam afetadas de um jeito ou

de outro por esse grande empreendimento no centro da cidade. Eles podem incluir, sem se limitar
(LOCK, 2012):


Residentes das localidades próximas;



Imobiliárias e corretores;



Comerciantes que possam ter seus negócios afetados;



Passantes locais;



Motoristas;



Comerciantes em potencial;



Serviços de emergência;



Fornecedores de produtos das lojas;



Fornecedores de serviços para as lojas;



Funcionários das lojas;



Empresas de manutenção de serviços internos como elevadores, escadas rolantes,
limpeza, entre outras.
Talvez possam discordar com a listagem proposta, porém qualquer grande projeto vai

afetar um grande número de interessados de diferentes maneiras. Cada stakeholder vai ter sua
diferente visão de como devem ser balanceados a qualidade, o custo e o tempo. Alguns serão
totalmente contrários ao empreendimento (LOCK, 2012).
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O projeto de construção civil mais bem-sucedido é aquele que consegue satisfazer todos
os stakeholders. Isso é um objetivo que não é sempre possível de conseguir, porém os gerentes
de projeto devem tentar (LOCK, 2012).

2.3.5 Lean Construction
A indústria da construção civil rejeitou muitas ideias da manufatura, pois acredita que
esse setor é diferente da indústria. Manufatureiros fazem peças que se encaixam em um projeto
maior e já construção civil faz projetos complexos e únicos em um ambiente altamente incerto
sob grande pressão de tempo e sendo assim o cronograma é fundamentalmente diferente do que
fazer peças (HOWELL, 1999).
A produção Lean merece um olhar mais próximo. Certamente o objetivo de entregar o
projeto com as características desejadas pelo cliente em tempo zero parece o objetivo de
qualquer projeto e a evidência de desperdício nos termos de Ohno é avassaladora. O desperdício
na construção e na manufatura surge do mesmo pensamento de que se deve fazer pressão
constante e intensa em toda atividade, pois reduzindo o custo e a duração de cada etapa é a chave
para o melhoramento (HOWELL, 1999).
Uma definição de Lean Construction é posta como o processo contínuo de eliminar o
desperdício encontrado e ultrapassando todos os requisitos do cliente, focando em toda a cadeia
de valor e buscando a perfeição na execução de um projeto de construção (SALEM; ZIMMER,
2005).
O objetivo primário do Lean Construction deve ser entender completamente o processo
de produção, seus efeitos de dependência e variação ao longo da cadeia de produção e
suprimento. O fluxo do trabalho e da produção devem estar sob controle. Esse esforço rende
dividendos de maneira imediata e exige que o sistema de entrega seja alterado para suportar
melhor o fluxo de trabalho confiável (BALLARD; HOWELL, 1997; HOWELL, 1999). Também
apoia o desenvolvimento do trabalho em equipe e a vontade de distribuir a responsabilidade ao
longo da cadeia de suprimento, se baseando na confiança mútua (HOWELL, 1999).
A produção enxuta na construção civil busca isolar a equipe de variação na cadeia de
suprimento, fornecendo um quadro de atividade adequado. Ela tenta manter um nível de
atividade para que possa aumentar ou diminuir a produção de acordo com a necessidade,
deixando de atuar com intuição para atuar com essas ferramentas (HOWELL, 1999).
Os cinco princípios do Lean que são aplicáveis na indústria da construção, segundo a
literatura, são (SALEM; ZIMMER, 2005):
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Foco no cliente;



Cultura e pessoas;



Padronização do ambiente de trabalho;



Eliminação de desperdícios;



Melhoramento contínuo.

Investigações do processo de produção da construção indicam que as atividades de
construção adicionam tipicamente somente 10% de valor. Se uma empresa puder melhorar seu
valor adicionado em meramente 15% ou 20%, uma firma enxuta teria uma vantagem competitiva
significativa (JAMES E. DIEKMANN et al., 2014).
Uma técnica Lean que pode ajudar na visualização é o processo 5S. A ferramenta do 5S
para o ambiente de trabalho é dividida em ações que tornam o ambiente de trabalho mais
otimizado. As ações são descritas abaixo:


Organizar (Sort)
O primeiro nível de otimização consiste em separar o material por referência e colocá-lo

junto com as ferramentas, próximo das áreas de trabalho, levando em consideração a segurança e
o movimento do guindaste (EL-KOURD, 2009).


Endireitar (Straighten)
Depois, os materiais devem estar empilhados em um padrão regular e as ferramentas

colocadas em caixas. Caso existam terceirizados trabalhando, eles são responsáveis pelo seu
local de trabalho (EL-KOURD, 2009).


Padronizar (Standardize)
O próximo nível inclui a preparação de um mapa de localização dos materiais. Esse mapa

contém informações-chave para cada uma das atividades no local de trabalho. Essa localização
visual ajuda a encontrar materiais que chegam, diminui o transporte efetuado e reduz a distância
de caminhada das equipes de trabalho (EL-KOURD, 2009).


Brilhar (Shine)
O próximo passo consiste em manter o local de trabalho limpo. Os trabalhadores são

encorajados a limpar seus locais de trabalho assim que uma atividade é finalizada. A equipe de
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limpeza é responsável por checar e limpar áreas escondidas no local da obra (EL-KOURD,
2009).


Manter (Sustain)
O último nível de otimização busca manter a prática de todas as ações anteriores no

projeto (EL-KOURD, 2009). É necessário que as equipes sejam esclarecidas e lembradas, caso
necessário, que a otimização é importante e é um processo contínuo.
O quadro 1 abaixo resume os objetivos e as metas de cada atividade.
Atividade 5S

Organizar

Endireitar

Padronizar

Objetivo

Eliminar o que não é necessário.

Criar o mapa mais eficiente de
padronização de organização de
material e ferramentas.

Criar maneiras padrões para
armazenar itens e realizar
atividades para que todos possam
achar tudo o que for necessário.

Brilhar

Estabelecer um ambiente limpo.

Manter

Integrar os princípios de 5S na
cultura organizacional.

Metas


Eliminar itens não necessários;



Criar maneiras para manter itens não
necessários fora do ambiente de trabalho;



Recuperar espaço valioso;



Eliminar riscos de trabalho causados por
desordem;



Produzir um ambiente de trabalho mais
positivo.



Desenhar um espaço que apoie o fluxo de
trabalho;



Criar uma estrutura que apoie a limpeza;



Organizar ferramentas, equipamentos e
materiais de forma que facilite as operações
efetivas.



Estabelecer padrões que descrevem como os
itens devem estar dispostos;



Estabelecer meios de comunicação para que
todos possam entender o fluxo de trabalho.



Remover a desordem e entulhos do ambiente;



Identificar problemas por meio de inspeção e
iniciar correção do processo.



Formar hábitos do 5S;



Integrar 5S na organização cultural para que se
torne a maneira normal de fazer as atividades.

Quadro 1: Objetivos e metas do 5S
Fonte: EL-KOURD (2009)
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2.4 Comparação do Planejamento e Controle em diferentes abordagens
As diversas abordagens de GP lidam com o planejamento e controle de maneiras
diferentes. Cada abordagem adota estratégias distintas para atingir projetos bem-sucedidos como
é ilustrado no quadro 2. Durante a definição e mudança do escopo de projeto, o GP tradicional o
define na etapa inicial do projeto e não prevê mudança de escopo. Já o planejamento por Ondas
Sucessivas estuda o projeto e o divide em uma quantidade de ondas definidas. Antes da execução
de cada onda, o escopo é decidido para aquele momento. O escopo precisa estar definido para a
criação da corrente crítica, e não há possíveis mudanças de escopo. Somente o escopo inicial é
decidido para a primeira iteração e durante cada iteração o escopo seguinte é escolhido com a
equipe e o cliente.
O GP tradicional estima a duração das tarefas de acordo com experiências passadas em
projetos ou com previsões de tempo de execução. Em cada nova onda, as previsões de tempo das
tarefas são efetuadas. Qualquer estimativa é cortada pela metade na Corrente Crítica e os
possíveis atrasos são tratados por meio de buffers. O Ágil estima as tarefas planejadas para cada
iteração de acordo com a capacidade de trabalho da equipe. A própria equipe estima as tarefas.
Com base em projetos anteriores, o GP tradicional calcula os recursos que serão
utilizados na execução das tarefas. Em cada nova onda, estimam-se os recursos para esse período
de tempo. A Corrente Crítica inicia uma nova atividade somente quando o recurso esperado para
sua execução for liberado. O Ágil não fala sobre a estimativa de recursos.
A principal ferramenta de planejamento do GP tradicional é o gráfico de Gantt. Nele são
colocadas as tarefas com suas estimativas de tempo e recursos. Já o planejamento por Ondas
Sucessivas divide o projeto em ondas de trabalho. A construção da Corrente Crítica é a
ferramenta de planejamento dessa abordagem. O Ágil usa como ferramenta de planejamento o
contato constante com o cliente e seu feedback para guiar o projeto.
No GP tradicional o controle do plano é feito comparando o que foi planejado com o
trabalho executado até o momento. Caso a execução não esteja como a planejada, ajustes são
feitos. O planejamento por ondas sucessivas delega o controle para outra abordagem, a ser
escolhida no início do projeto. A corrente crítica faz o uso de buffers de tempo para controlar
acontecimentos que saiam do tempo estimado. Já o Ágil usa reuniões constantes na equipe
executora, canal aberto de comunicação com o cliente e informações do andamento do projeto
bem visíveis a todos os envolvidos no projeto.
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Tradicional

Escopo definido
totalmente
Definição e

durante a fase

Mudança de

inicial do projeto.

Escopo

Mudanças de
escopo não são
previstas.

Ondas
Sucessivas
Na etapa inicial, o
projeto é divido
em ondas.
Durante o
princípio de cada
onda, o escopo é
planejado para
aquele período.

Corrente Crítica

O escopo é
definido antes da
criação da
corrente crítica.
Não descreve
mudanças no
escopo.

As estimativas

Estimativa da
duração das
atividades

Construída de

Durante cada

iniciais de cada

acordo com

nova onda, são

tarefa são

experiências em

efetuadas as

cortadas pela

projetos passados

previsões de

metade. Uso de

ou previsões de

tempo das

buffers para lidar

tempo.

atividades.

com possíveis
atrasos.

Ágil

O escopo da
iteração é
definido na fase
inicial. Permite
alteração de
escopo com
facilidade em
cada iteração
Em cada iteração,
as tarefas
planejadas para
aquele momento
são estimadas de
acordo com a
capacidade de
trabalho da
equipe.

Em cada nova
Feita com base

onda, as

Cada atividade

Estimativa dos

em projetos

estimativas dos

inicia quando o

recursos das

anteriores ou

recursos a serem recurso necessário

atividades

previsões de

usados nas

para ela está

recursos.

atividades são

disponível.

Não fala sobre
estimavas de
recursos.

construídas.

Ferramentas de

Uso do gráfico de

Planejamento

Gantt.

Controle do Plano

Comparação do

Divisão do
projeto em ondas
de trabalho.

Construção e

Contato e

identificação da feedback contínuo
corrente crítica.

do cliente.

Delega para outra É feito por meio

Reuniões

planejamento com abordagem a ser

de buffers de

constantes da
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Tradicional

Ondas
Sucessivas

trabalho

escolhida no

executado.

início do projeto.

Corrente Crítica

Ágil

tempo.

equipe executora,
informações do
andamento bem
visíveis e canal
aberto de
comunicação com
o cliente.

Quadro 2: Comparativo das abordagens de GP
Fonte: Elaboração Própria
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Capítulo 3.

Método de Pesquisa

Nesta parte o método da pesquisa usado para atingir o objetivo proposto será descrito. A
abordagem da pesquisa está divida em duas seções, iniciando com a descrição do estudo e
seguido pelo seu procedimento de operacionalização.

3.1 Caracterização da Pesquisa
A pesquisa científica é formada por um procedimento formal, com modelo de
pensamento reflexivo e que precisa de tratamento científico para conhecer a realidade e para
descobrir novos fatos, relações ou leis. De acordo com Demo (1995), Marconi e Lakatos (2003)e
Yin(2010), a metodologia de pesquisa científica expõe diversos critérios de caracterização e de
classificação para os métodos de estudo. Com base nisso, foi criado o quadro 3 para descrever o
método escolhido para a dissertação.
Critério

Classificação/Tipo
Teórica

Escolha
X

Metodológica
Quanto ao gênero de pesquisa (DEMO, 1995)
Empírica

X

Prática
Exploratória
Quanto ao objetivo da pesquisa (YIN, 2001)

Descritiva

X

Explanatório causal
Indutivo
Quanto

ao

tipo

de

argumentação

lógica

(MARCONI; LAKATOS, 2003)

X

Dedutivo
Hipotético-dedutivo
Dialético
Quantitativo

Quanto à abordagem de pesquisa (YIN, 2001)

Qualitativo

X

Quantitativo-qualitativo
Survey
Quanto ao método de procedimento de pesquisa

Simulação

(YIN, 2001)

Pesquisa-ação
Estudo de caso único

X

Quadro 3: Critérios de caracterização e de classificação do método de pesquisa
Fonte: Elaboração Própria
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Ao observar o gênero de estudo, a dissertação se enquadra como teórica e empírica, por
aplicar os resultados dos estudos bibliográficos e as observações empíricas para se chegar ao
objetivo proposto. Como a finalidade da pesquisa foi descrever um modelo híbrido de
planejamento e controle do gerenciamento de projeto para construção civil de parques eólicos
por meio de levantamento teórico, seu objetivo se encaixa conforme objetivo descritivo. O uso
da indução para chegar a esse modelo por meio de um estudo de caso e da revisão da literatura,
demonstra que o tipo de argumentação lógica foi indutivo. Em relação à abordagem de pesquisa,
é caracterizada como qualitativa. A realização de uma pesquisa de campo sobre o parque eólico
Alpha durante o desenvolvimento do trabalho indica que o procedimento foi estudo de caso
único.

3.2 Procedimento de Pesquisa
O procedimento de pesquisa foi planejado em três fases, exibidas na figura 19. A
primeira fase foi constituída da investigação preliminar de campo e estudo bibliográfico sobre
diferentes tipos de abordagens de GP, energia eólica e construção de parques eólicos. Desta
maneira, o estudo de caso e construção do modelo de planejamento e controle de gerenciamento

Figura 19: Etapas de Pesquisa
Fonte: Elaboração Própria

de projeto foram teoricamente e empiricamente fundamentados.
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Durante as investigações preliminares, entrevistas semiestruturadas foram realizadas com
quatro empresas, que juntas foram responsáveis pela construção de mais de 30% dos parques
eólicos do Brasil, com o objetivo de visualizar melhor qual o panorama do uso do GP no
contexto de construção de parques eólicos e desse processo construtivo.
A segunda fase do projeto foi composta pela ampliação dos estudos bibliográficos
abrangendo o processo de construção civil de parques eólicos e o gerenciamento de projeto. Essa
etapa também incluiu a pesquisa de campo sobre a construção civil do parque eólico Alpha. Esse
parque foi escolhido, pois sua construção civil é considerada referência no ramo, já que foi
concluída dentro dos prazos planejados, dos custos estimados e qualidade desejada, é conhecida
pelo seu pioneirismo no RN e no Brasil. Esse pioneirismo se deu porque foi uma das primeiras
obras da construção civil de usinas eólicas brasileiras.
O êxito desse projeto específico pela Dois A Engenharia rendeu contratos que resultaram
na construção de mais de 700 fundações pertencentes a inúmeros parques eólicos. Essas
características descrevem um ótimo caso de pesquisa para entender mais profundamente o
processo de construção e de gerenciamento desses projetos.
Foi estabelecido um roteiro para guiar a pesquisa de campo, como pode ser visto no
apêndice. O estudo teórico serviu de base para a criação de um roteiro de entrevista
semiestruturada, aplicada com o gerente de projeto, o gerente operacional da obra e o
representante da proprietária do parque, separadamente, para analisar os aspectos da gestão de
projetos e do processo de construção civil de parques eólicos.
Para a confecção dos tópicos do roteiro e das perguntas do questionário, foram analisados
diversos artigos relacionados ao GP e os tópicos mais importantes para a criação do modelo
híbrido de planejamento e controle do GP foram escolhidos, como pode ser observado na tabela
3.
Tópico

Autores

Equipe

SUTHERLAND et al., 2007; DRURY-GROGAN, 2014 DRURY et al., 2012
MCHUGH et al., 2011 RISING; JANOFF, 2000 SYED-ABDULLAH et al., 2006
CESCHI et al., 2004

Controle

CESCHI et al., 2005; GABRIEL, 1997; NOUREDDINE et al., 2009; OWEN et al.,
2006; MCMAHON, 2004; CONFORTO et al., 2014; WELLINGTON et al., 2005
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Tópico

Autores

Stakeholder

BENASSI et al., 2011; MARTIN et al., 2004; WANG et al., 2008; BACK et al.,
2004; PROCTER et al., 2011; OWEN et al., 2006; BOMBOSCH et al., 2010

Processo de

RIZWAN JAMEEL QURESHI; HUSSAIN, 2008; DE SAN SEBASTIÁN, 2012;

Gerenciamento

NAWROCKI, 2006; WELLINGTON et al., 2005; MCMAHON, 2005; MARTIN et
al., 2004; OUNAIES et al., 2006; MOLHANEC, 2007; HU et al., 2009; CORAM;

de Projetos

BOHNER, 2005RUNESON; OTHERS, 2005

Tabela 3:Artigos usados para a criação do roteiro de pesquisa de campo e questionário de entrevista
Fonte: Elaboração Própria

Depois de realizada a primeira entrevista com o gerente de projeto responsável pela
construção civil do parque, foi feita uma análise e possíveis dúvidas foram acrescentadas ao
roteiro da próxima entrevista. A segunda entrevista foi aplicada ao gerente de operações da
construção do parque Alpha. Depois da realização da análise, os possíveis questionamentos
foram levantados para próxima entrevista. A última entrevista se deu com o representante da
empresa proprietária do parque eólico Alpha. Esse procedimento pode ser visto na figura 20.

Figura 20: Entrevistas da pesquisa de campo
Fonte: Elaboração Própria

Text 1
Durante a terceira fase, as informações da pesquisa de campo foram compiladas e
estudadas e, com o auxílio da investigação bibliográfica, foi elaborado o modelo híbrido de
planejamento e controle de gerenciamento de projetos aplicado na construção civil de parques
eólicos. Uma entrevista subsequente com o gerente de projeto foi realizada. Neste momento
foram sanadas algumas dúvidas que surgiram sobre o gerenciamento de projeto e o processo de
construção civil do parque eólico.
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Capítulo 5.

Estudo de Caso

Com o objetivo de conhecer a realidade de como acontece o gerenciamento de projetos
da construção civil de parques eólicos foi realizada uma pesquisa de campo em que foram feitas
entrevistas com funcionários da construtora Dois A Engenharia e com o representante da
empresa proprietária do projeto, realizada por meio do protocolo descrito no apêndice 2. Além
disso, também foram buscadas informações no site institucional da empresa.
A pesquisa de campo teve o foco de conhecer o processo de construção civil do parque
eólico Alpha. Esse parque foi escolhido por ser referência nesse tipo de construção, pois foi
edificado dentro do tempo planejado, do custo estimado e com qualidade desejável. Ademais, foi
um dos primeiros parques eólicos no RN e no Brasil e por isso também tomado como referência
por seu êxito.
Este capítulo está divido na caracterização da empresa e nas informações obtidas durante
as entrevistas.

5.1 Caracterização da construtora e do parque eólico Alpha
A Dois A Engenharia e Tecnologia LTDA é uma empresa no setor de construção civil
com execução de atividades econômicas como: Construção de Edifícios; Coleta de Resíduos Não
Perigosos; Construção de Rodovias e Ferrovias; Obras de Urbanização (Ruas, Praças e
Calçadas); Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica; Construção de
Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, exceto Obras de
Irrigação; Montagem de Estruturas Metálicas; Demolição de Edifícios e Outras Estruturas;
Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno; Obras de Terraplenagem; Instalação e
Manutenção Elétrica; Serviços de Engenharia. Mais de 100 obras no Rio Grande do Norte e na
região Nordeste já foram realizadas pela empresa (DOIS A, 2015).
A empresa iniciou suas atividades em setembro de 1999 com foco em desenvolvimento
de projetos de loteamento e obras de infraestrutura, contando na data das entrevistas com
aproximadamente 529 colaboradores. Porém em 2011, a Dois A participou de umas das
primeiras construções de parques eólicos no RN. Depois do sucesso na construção desse parque,
a firma continuou a ser contratada para outras construções eólicas. Assim, a empresa se tornou
uma referência na construção de parques eólicos, tendo construído mais de 700 fundações para
torres eólicas e 300 quilômetros de acessos rodoviários, com os seguintes exemplos:
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Parque Eólico Rio do Fogo (62 aerogeradores);



Parque Eólico Vale dos Ventos (60 aerogeradores);



Parque Eólico Alegria I (31 aerogeradores);



Parque Eólico Alegria II (62 aerogeradores);



Parque Eólico Santa Clara/Eurus (94 aerogeradores);



Parque Eólico Casa Nova – BA (120 aerogeradores);



Parque Eólico Miassaba III (41 aerogeradores);



Parque Eólico Macacos I (34 aerogeradores);



Parque Eólico Mel II (10 aerogeradores);



Parque Eólico Calangos 2, 4 e 5 (45 aerogeradores).
O parque eólico Alpha é localizado no estado do Rio Grande do Norte e teve durante a

sua construção civil o objetivo de edificar as fundações e as vias de acesso dos futuros
aerogeradores. Nesse processo, foram usados mais de 20.000 mil metros cúbicos de concreto e
resultou em mais 25 km de acessos rodoviários construídos. As fundações feitas deram apoio
para a montagem de mais de 80 aerogeradores com potência elétrica instalada superior a 140 Mw
(DOIS A, 2015).

5.2 Informações das Entrevistas
Durante a pesquisa de campo, três participantes da construção civil do parque eólico
Alpha construído pela empresa Dois A Engenharia foram entrevistados. Na tabela 4, segue o
perfil descritivo de cada entrevistado:
Função no projeto de

Tempo de atuação com GP

construção civil

Tempo de atuação na Dois
A

Entrevistado 1

Gerente de Projeto

7 anos

9 anos

Entrevistado 2

Gerente Técnico

3 anos

4 anos

Entrevistado 3

Gerente de Qualidade

1 ano

Representante da empresa

Tabela 4: Perfil dos Entrevistados
Fonte: Elaboração própria
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A primeira entrevista teve caráter exploratório e foi efetuada com o gerente de projetos da
construtora, principal responsável pelo planejamento da construção do parque eólico. O segundo
entrevistado foi o gerente de operações, relacionado em sua grande parte com a execução da obra
do parque eólico. E o terceiro entrevistado foi o gerente de qualidade, o representante da empresa
contratante responsável para que tudo fosse executado conforme o planejado no plano técnico.
Os tópicos das entrevistas estão divididos em equipe, controle, stakeholder, processo de
gerenciamento de projeto e processo de construção civil de parques eólicos.

5.2.1 Equipe
Segundo os entrevistados1 e 2, a equipe foi formada por equipes de projeto com três a
cinco pessoas. O entrevistado 1 citou um gerente de obra, um gerente de planejamento, um
gerente de operação e outros engenheiros de produção, além de coletores de informação em
campo.
Já o entrevistado 2 citou que participaram um coordenador de projeto e mais dois ou três
técnicos com experiência em gerenciamento de projetos no grupo de planejamento. Durante a
operação, fizeram parte da equipe um gerente técnico, responsável pelas programações mensais e
semanais, um engenheiro de produção, um gerente de obra e um técnico em planejamento.
Também disse que no total de uma obra, poderiam participar até 330 pessoas, contando o pessoal
operacional, tático e estratégico.
O entrevistado 3 citou que uma empresa foi contratada pelos proprietários do parque para
gerenciar todo o projeto de construção do parque eólico, não somente a parte civil. Essa empresa
tinha um gerente de projetos e uma equipe de engenheiros civis e elétricos. Além disso, o
entrevistado 3 foi contratado, acompanhado de outro engenheiro, para supervisionarem a
qualidade da construção.
Desta maneira, a equipe de planejamento foi formada por um gerente de planejamento
acompanhado por até três técnicos de gerenciamento de projeto. Durante a operação, a equipe de
trabalho da construtora foi constituída por um gerente de técnico, um gerente de obra, um técnico
de planejamento e engenheiros de produção. Ainda fez parte uma empresa contratada para
gerenciar todo processo de construção do parque eólico, e não só civil, e dois engenheiros que
representavam o dono do parque, participando 100% do tempo da construção.
De acordo com os entrevistados 1, 2 e 3, a comunicação entre a equipe ocorreu através de
telefone, Skype e e-mail. O entrevistado 1 complementou dizendo que foram utilizadas matriz de
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comunicação e responsabilidade, assim todos sabiam seu papel, suas responsabilidades e tarefas
da semana. O entrevistado 3 citou que boa parte da comunicação foi efetuada durante as reuniões
semanais e pessoalmente no canteiro de obra.
Sobre a frequência de reuniões, os entrevistados 1 e 3 citaram encontros semanais. Já o
entrevistado 2 complementou dizendo que todas as reuniões aconteceram na obra e não na sede.
As reuniões foram mensais, de maneira formal, na qual eram analisadas como foi o mês presente
e como seria o mês seguinte. As reuniões semanais também foram formais, nas quais a
abordagem era em torno do o que havia evoluído nesse período com todos os envolvidos no
projeto. Já as reuniões diárias foram informais, com um feedback do que estava acontecendo.
Em relação à autonomia das equipes, o entrevistado 1 disse que as principais decisões
foram concentradas em apenas uma pessoa. O entrevistado 2 complementou afirmando que toda
a equipe tinha autonomia, mas dependia da decisão. As decisões mais importantes eram
concentradas em uma pessoa só. Já o entrevistado 3 frisou que certas decisões precisavam passar
pela empresa contratada para gerenciar o parque ou pelos gerentes de qualidade que
representavam o cliente.
O entrevistado 2 disse ainda que os cronogramas foram bem elaborados. Também disse
que houve problemas com o gerenciamento de muitas pessoas e de muitos equipamentos. A obra
parou em certos momentos por questões técnicas, bem como tiveram contratempos com a
alocação de recursos. Ele afirmou que o uso do Lean poderia melhorar a questão da mão de obra
em até 20%.

5.2.2 Planejamento e Controle
Sobre como as tarefas foram planejadas, o entrevistado 1 disse que foi utilizado o
software MS Project; já o entrevistado 2 disse que o plano foi elaborado com base no histórico e
andamento da empresa. Este mencionou que as tarefas não foram muito detalhadas para permitir
um melhor controle: “Detalhes demais impedem o controle”. Para isso usaram a regra 8-80, que
é a duração mínima das tarefas de 8 horas e máxima de 10 dias.
O acompanhamento das tarefas planejadas se deu por meio de várias atividades citadas
pelo entrevistado 2, tais como: vistoria de campo, feedback das equipes de produção, fichas de
campo, diário de obra, controles internos de produtividade, relatório mensal do que foi
produzido, do que está em andamento e do que não foi feito com respectiva justificativa. O
entrevistado 1 complementou que a duração real foi obtida a partir de 3 perguntas: a tarefa foi
executada? Terminou? E se não, quanto tempo falta para terminar?

73

Cronogramas e feedbacks das reuniões semanais foram as maneiras mais usadas para
acompanhar as tarefas planejadas, segundo o entrevistado 3. Citou ainda que houve atrasos, mas
que foram mais frequentes em outros momentos da construção do parque e não durante a fase
civil.
A respeito de como lidar com atrasados, o entrevistado 1 disse que as mudanças foram
planejadas pensando no gerenciamento do custo e do prazo: “O custo aumenta para compensar
os atrasos”. Porém, acredita que o aumento de custo deveria ser planejado para focar nas
atividades do caminho crítico. O entrevistado 2 complementou dizendo que o replanejamento foi
feito pensando no prazo com duas zonas, uma amarela (prazo para o cliente com folga) e uma
vermelha (prazo interno menor para gerar pressão na obra objetivando terminar logo). O
entrevistado 3 falou que durante os atrasos das tarefas houve replanejamento, repriorização de
tarefas e o trabalho era intensificado.
O entrevistado 2 afirmou acreditar que para lidar melhor com atrasos devem ser usadas
estimativas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, melhorar o processo de
compra e estudar a duração e produtividade da parte rodoviária.

5.2.3 Stakeholder
Quando perguntado sobre os stakeholders que participaram da construção de um parque
eólico, o entrevistado 1 citou o cliente (ou contratante), a comunidade, o governo (órgãos
reguladores), o executor e os fornecedores de produtos da construção civil, como cimento, metal
e equipamentos. O entrevistado 2 citou os mesmos e acrescentou que o contratante sempre esteve
presente. O entrevistado 3 reforçou a participação do cliente em todo o processo de construção e
descreveu melhor o stakeholder do governo citando a ANEEL, Companhia Hidroelétrica do São
Francisco e Operador Nacional do Sistema Elétrico.
Todos os entrevistados consideram importante o papel dos stakeholders (governo,
comunidade, cliente e fornecedores)na construção civil do parque eólico. O entrevistado 2
acrescentou que o stakeholder de maior impacto foi a comunidade, dizendo que foi fácil de lidar
com o restante dos envolvidos, e que o contratante teve importante participação, pois poderia até
parar a obra dependendo da situação.
O entrevistado 1 disse que a participação dos stakeholders foi obrigatória e sua não
participação poderia causar problemas relacionados às licenças ambientais e de construção,
paradas inesperadas por demandas da comunidade ou falta de material de obra ou de
equipamentos. Também mencionou que o contratante possuiu um representante durante a
execução do projeto.
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O entrevistado 3 confirmou a participação do representante da empresa durante o
processo, participando 100% do tempo do projeto de execução e aprovação dos projetos de obra.
Destacou também que a presença do cliente, ou um representante, foi de suma importância para
garantir que tudo fosse entregue com a melhor qualidade possível, pois ninguém está mais
interessado com o resultado final do que o cliente.

5.2.4 Processo de Gerenciamento de Projeto
Através das entrevistas foi possível visualizar como foi o processo de gerenciamento de
projetos utilizado pela construtora no parque eólico Alpha. O projeto se iniciou com a
negociação do contrato. A principal questão nesse momento em termos de GP foi se o layout do
parque eólico seria incluído ou não no contrato. Caso o layout do parque fosse uma demanda do
contrato, a etapa seguinte(de planejamento) ocorreria com a construtora planejando o layout de
construção das fundações de torres e acesso, além dos projetos técnicos e detalhamentos das
atividades

necessárias

durante

a

execução.

Essas

duas

últimas

etapas

acontecem

obrigatoriamente independentes do tipo do contrato. É importante ressaltar que independente do
caso, as posições dos aerogeradores são sempre pré-estabelecidas pela contratante, pois são
escolhidas mediante extenso estudo prévio. Todas as partes dessa etapa passam pela aprovação
do cliente.
A etapa de planejamento pode atingir até 200 horas de trabalho. Nesse período, todo
projeto técnico da construção civil necessário para as edificações é efetuado, juntamente ao
detalhamento minucioso das tarefas a serem executadas.
Com o planejamento finalizado, a etapa de execução começa. Com o início dessa etapa,
as equipes de trabalho e todo o equipamento são mobilizados para o canteiro de obra. Os
participantes nessa etapa incluem o gerente de projeto civil, gerente operacional com sua equipe
de engenheiros de apoio, empresa de gerenciamento do projeto completo e os representantes dos
proprietários do parque.
Para o controle do andamento foi usado o MS Project e conduzidas reuniões formais
semanais e mensais e informais diariamente. Caso houvesse atraso nas tarefas, havia
replanejamentos visando o custo e o prazo, repriorização das tarefas e trabalho bastante
intensificado.
Como modelo de gerenciamento de projeto, os entrevistados 1 e 2 citaram que o PMBOK
foi usado como base. O entrevistado 1 citou que as técnicas de GP usadas foram a de caminho
crítico, 8-80 e coleta de requisitos. Os entrevistados 1 e 2 falaram do uso do MS Project como
ferramenta de GP. Segundo o entrevistado 1, foi usada para controle e planejamento do prazo e
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para a alocação de recursos. De acordo com o entrevistado 2, essa ferramenta foi atualizada
semanalmente.
Para obter melhorias no desempenho da execução da obra, o entrevistado 2 disse que
todas as equipes deveriam seguir o cronograma à risca já que a obra não pertencia a eles. O
entrevistado 1 falou que o GP poderia ajudar em falhas que viessem a ocorrer e que seria capaz
de ajudar em todas as áreas. Também disse que o software de gerenciamento de projetos só
ajudou, não solucionou os problemas, sendo que seu operador não deveria ser considerado
planejador ou calculista. Também citou o Lean Construct como possível melhoria e que o
importante é atingir os objetivos e não o método.
O entrevistado 3 não participou tão ativamente do processo de gerenciamento de projeto
interno da Dois A para contribuir com esse tipo de informação. Porém, disse que o MS Project
foi usado e complementou informando que a única ferramenta online, um sistema de
compartilhamento de documentos, foi implementada pela empresa de gerenciamento de projetos.

5.2.5 Processo de Construção Civil
Em relação às etapas de construção civil de um parque eólico, o entrevistado 1 citou a
coleta de requisitos, a topografia, análise do terreno da obra, o planejamento das atividades de
construção civil do parque (que pode chegar até 200 horas), construção de acessos e local para
guindastes, ou seja, parte rodoviária e de terraplanagem, construção civil com concretagem das
fundações dos aerogeradores e o encerramento com acabamentos finais e verificação das
conformidades da obra. Contudo especificou que enquanto acontece a construção simultânea das
fundações e dos acessos rodoviários, a topografia está sempre sendo realizada. Além disso,
várias fundações são construídas ao mesmo tempo, de forma geral e em diferentes estágios,
como escavação ou concretagem.
Ele enfatizou que essa construção civil pode durar de seis meses a um ano e meio e que
as entregas dos resultados está divida em partes, como a construção do canteiro de obra ou
entrega de uma linha de torres eólicas, que inclui suas fundações e seus acessos rodoviários. O
processo de acesso inclui a supressão vegetal, a terraplanagem e a subsequente pavimentação.
De acordo com os entrevistados2 e 3, esse processo começa com a topografia, supressão
vegetal, retirada da vegetação necessária para construção e posteriormente sua recomposição,
terraplanagem e escavações dos locais das fundações e outras edificações, acessos rodoviários,
planejamento de quando serão alocados os recursos para as fundações, edificação das fundações
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das futuras torres eólicas, reaterro, acabamento e assim é liberado para a montagem das torres. O
entrevistado 3 ainda citou abertura de valas para cabos elétricos. O entrevistado 2 finalizou
dizendo que a etapa mais crítica é a construção de fundações das torres quando há necessidade de
uso de estacas. Esse processo pode ser observado na figura 21.

Figura 21: Processo de Construção Civil
Fonte: Elaboração Própria

5.3 Análise da pesquisa de campo
Durante a pesquisa de campo, ficou claro que o gerenciamento do projeto da construção
civil do parque eólico Alpha se fundamentou somente na proposta teórica do PMBOK. Além da
citação dos entrevistados, as características do uso do PMBOK podem ser observadas quando o
cronograma foi minuciosamente detalhado durante a fase de planejamento e a execução da obra
do parque eólico Alpha buscou seguir ao máximo esse plano. A utilização dessa abordagem
permitiu que o projeto fosse concluído com o sucesso alcançado.
Porém, ao usar somente esse tipo de abordagem, alguns dos benefícios não serão
possíveis como a flexibilidade para lidar com imprevistos, resultados concretos entregues mais
rapidamente e fluidez de comunicação, que são oferecidos por outros modelos de gerenciamento
de projeto.
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O processo de construção civil do parque eólico Alpha pode ser divido em duas
principais etapas: o planejamento e a execução. No momento do planejamento foram usadas até
200 horas para elaborar os detalhes técnicos da construção civil e o detalhamento completo do
cronograma. A dedicação nesse período, aliado ao uso de estimativas de projetos passados,
permitiu que o cronograma pudesse ser cumprido com poucos atrasados durante a execução e
entregue dentro do prazo final estabelecido.
Com o uso da abordagem por ondas sucessivas associada ao ágil na execução é possível
diminuir bastante o tempo inicial gasto com o planejamento e começar a obter resultado da
edificação de maneira mais rápida, sem comprometer e até melhorando os prazos das entregas
programadas.
A execução da obra do parque eólico em questão passou pela construção do canteiro de
obras, pela edificação simultânea das vias de acesso e várias fundações de torres eólicas ao
mesmo tempo, em diferentes estágios construtivos, acompanhados da topografia sempre que
necessária, até o encerramento da obra.
Esse processo indica um elevado número de tarefas, usando técnicas (caminho crítico, 880 e coleta de requisitos) e ferramentas (MS Project e compartilhamento online de documentos)
durante o gerenciamento de projeto. O uso dessas técnicas e ferramentas ajuda durante o controle
e execução da construção civil. Porém, esse alto nível de atividades concomitantes pode se
beneficiar de um modo mais eficiente de comunicação e controle de tarefas do que os usados
naquela obra para atingir ainda melhores resultados do que os obtidos.
Um gerente de planejamento, um gerente de obra, alguns engenheiros de produção, um
técnico de planejamento, dezenas de operários de obra, representantes da proprietária do parque
eólico e a empresa responsável pelo gerenciamento do processo completo de construção do
parque fizeram parte da equipe de execução civil do parque eólico do Alpha. Para o diálogo
dessa equipe foram usadas matrizes de comunicação para garantir que cada membro soubesse
seu papel e a quem se reportar, facilitando a comunicação.
Permitir o tráfego de informação eficiente e eficaz com essa quantidade de pessoas pode
ser um desafio a ser alcançado somente com a abordagem tradicional. A fluência e a velocidade
trazidas pelos princípios ágeis ajudam superar esse desafio pelo aumento do contato pessoal em
reuniões produtivas e velozes, aumento do empoderamento dos membros das equipes na tomada
de decisão e melhores meios de comunicação como ferramentas online mais completas.
A construção civil do parque eólico Alpha envolveu diversos stakeholders como o cliente
(proprietário do parque), a comunidade das redondezas, o governo (diversos órgãos), o próprio
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executor da obra e seus fornecedores. A importância da participação desses atores para a
conclusão com êxito da construção civil foi salientada durante a pesquisa de campo. O cliente,
ou seu representante, esteve presente em todos os momentos da construção civil,o que permitiu
melhores resultados. Tanto a importância levada em consideração durante a execução da
construção civil, como a participação do cliente, ajudaram no êxito do projeto.
A abordagem ágil enfatiza o envolvimento de todos os stakeholders durante a execução
do projeto, principalmente o do cliente, para que se obtenham melhores resultados. Dessa forma,
a integração do cliente no processo de execução e no planejamento da obra deve ser mantida e
cultivada, sendo associada à inclusão de tarefas periódicas no planejamento que garantam o
envolvimento dos outros interessados.
A busca pelo melhoramento do processo de construção civil e do gerenciamento de
projeto foi detectada em alguns momentos durante o estudo de campo. Essa iniciativa colaborou
para o sucesso da construção do parque eólico Alpha e subsequentes parques eólicos feitos pela
construtora responsável.
No entanto o melhoramento contínuo deve ser enfatizado seguindo preceitos descritos
pelos princípios ágeis por meio de técnicas em várias etapas da execução da construção do
parque eólico e uma mudança da cultura organizacional. Isso resulta em aprimoramentos
constantes na forma de se executar e controlar as tarefas para que os melhores resultados de
projeto sejam atingidos.
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Capítulo 6.

Modelo Híbrido de Planejamento e Controle no

Gerenciamento de Projetos da Construção Civil de Parques
Eólicos

A noção básica por trás dos métodos tradicionais de gerenciamento de projeto é que
todos os requisitos do projeto devem ser documentados, as estruturas analíticas de projeto devem
ser cuidadosamente construídas, todas as atividades devem ser definidas e programadas, os
custos e os esforços estimados e então o planejamento deve ser meticulosamente controlado.
Com base nas entrevistas executadas durante a pesquisa de campo, foi possível notar que o
gerenciamento de projeto usado na construção civil de parques eólicos acompanha essa noção
tradicional.
Entretanto, o modelo sugerido visa mudar o foco inicial do projeto do planejamento da
construção de civil para a execução da obra, na qual o foco deve ser na ação e não na confecção
de planos detalhados (HIGHSMITH, 2010). O direcionamento desse modelo são as abordagens
atuais em que o planejamento seja feito aos poucos, com a participação dos stakeholders,
entregas divididas em partes menores e o projeto sendo replanejado com frequência para se
adaptar dinamicamente aos obstáculos enfrentados.
O processo completo de construção de um parque eólico é constituído por quatro etapas:
construção civil, montagem das torres eólicas, instalações elétricas e distribuição de energia. É
importante destacar que esse modelo sugerido abrange somente a fase de construção civil, como
pode ser observado na figura 22.

Figura 22: Processo completo de construção de um parque eólico
Fonte: Elaboração própria

Esse modelo proposto faz uso de diferentes abordagens para lidar da melhor maneira
possível com o planejamento e controle da construção civil de parques eólicos. Durante a etapa
de estabelecimento do escopo do projeto, é usado o GP tradicional. Na etapa da construção do
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plano, o planejamento por ondas sucessivas é usado para dividir o projeto em etapas macro. Os
planejamentos mais específicos são feitos por meio da corrente crítica. E o controle dos planos é
realizado por meio da abordagem ágil.
Aplicando o conceito ágil e por ondas sucessivas nesse tipo de edificação, é possível
economizar até meses, já que o planejamento inicial de um parque eólico pode chegar até mais
de 200 horas de idealização. Assim, podem ser entregues resultados concretos em um espaço de
tempo menor do que aconteceu no parque pesquisado.
Além disso, procura-se otimizar o processo de execução de construção civil verificado na
pesquisa de campo. A capacidade da abordagem ágil, do planejamento por ondas sucessivas e da
corrente crítica para lidar com o imprevisto ajuda a aprimorar os rendimentos nesses tipos de
empreendimentos civis.
A parte civil da construção geralmente foi concluída com êxito e dentro dos prazos
esperados, segundo a pesquisa de campo. Porém, o esforço feito no procedimento padrão de
construção civil típico, que é o usado durante a construção do parque Alpha, resulta em somente
10% de valor agregado. Por meio de métodos ágeis, é possível atingir de 15% a 20% do valor
agregado, que é um grande avanço em termos de retorno por esforço executado (SALEM;
ZIMMER, 2005).
O modelo proposto está focado e dividido em duas partes: o planejamento e a execução e
controle que estão descritas nos itens abaixo e podem ser visualizadas na figura 23.

Figura 23: Modelo Proposto
Fonte: Elaboração Própria
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Entretanto, antes de começar a fase de planejamento, acontece a etapa de iniciação. E ao
finalizar a etapa de execução e controle, existe a etapa de encerramento da construção civil do
parque.
Durante a fase de iniciação, o contratante já participou do leilão do governo e teve o
projeto do parque eólico escolhido e aprovado para construção. Em seguida, o contratante decide
qual a empresa que será responsável pela construção civil do parque eólico. O contrato é
negociado e assinado. Com isso, o plano da disposição das torres eólicas, com ou sem layout
técnico, é entregue para a construtora. Já o encerramento que inclui o possível reaterro das
fundações, a finalização e teste de conformidades final.

6.1 Planejamento
No GAP, existe uma transição do gerenciamento clássico, no qual a ênfase é dada à etapa
de planejamento para que o foco agora seja dado na etapa de execução (HIGHSMITH, 2010;
JAYAWARDENA; EKANAYAKE, 2010; LEYBOURNE, 2009). Em vez de prever um
cronograma baseado em resultados de um projeto diferente com pessoas diferentes, o
planejamento é feito continuamente com base na velocidade da equipe atual e na realidade
encontrada.
A abordagem ágil e por ondas sucessivas aceita que o escopo do projeto não pode ser
realisticamente construído de forma completa e com todos os detalhes nos momentos iniciais. A
mudança é aceita como um aspecto inevitável e precisa ser acomodada dentro do andamento do
projeto (MORIEN, 2005). Porém, mesmo sem um cronograma detalhado, a data de conclusão
deve ser tratada como uma restrição a ser seguida nos futuros planejamentos dentro de um
projeto de construção do parque eólico (ROSANDICH, 2009).
Visando à diluição desse planejamento, o uso de atividades macro na construção civil dos
parques eólicos foi escolhido, com o intuito de reduzir o tempo inicial de planejamento. As
atividades macros são as principais tarefas, ou a representação de um conjunto de tarefas, que
devem ser executadas ao longo da construção do parque eólico para que o parque seja construído
com êxito, como a criação do canteiro de obra ou construção de uma parcela de acessos
rodoviários e fundações para futuras torres.
Somente o primeiro macro deve ter suas atividades detalhadas na etapa inicial. Os macros
posteriores serão detalhados mais adiante com o andamento da obra. O planejamento do macro
seguinte ao do que está sendo executado deve ser feito quando aproximadamente 90% do macro
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atual estiverem concluídos. Isso permite que o planejamento seja feito levando em consideração
as capacidades das equipes de trabalho e eventuais problemas.
A ideia de uso de macros pode ser observada nos preceitos do gerenciamento de projeto
por ondas sucessivas. Esse conceito também acredita que em várias situações, não é possível
responder precisamente certas questões e criar planos detalhados. Dessa maneira, esse tipo de
planejamento provê estrutura com flexibilidade, que é necessária nesse tipo de construção civil.

6.2 Etapas do Gerenciamento por Ondas Sucessivas
Antes de começar a primeira etapa do planejamento, utilizando as ondas sucessivas, é
preciso que itens essenciais, como a visão de projeto e sua definição inicial, estejam prontos.
Com essa parte finalizada, os macros podem ser criados seguindo os passos citados abaixo
(GITHENS, 1998):

1.

Desenvolver os macros do projeto

2.

Estimativas de alto nível

3.

Planejar o primeiro macro

4.

Conferência dos macros

5.

Executar o primeiro macro

6.

Planejar o próximo macro
Esses passos vão gerar um planejamento estruturado e flexível. No entanto o

planejamento de cada macro demanda um detalhamento maior.

6.3 Planejamento dos Macros e Mesos
Macros são atividades que agrupam um conjunto de resultados-chave para atingir os
objetivos de edificação do parque eólico com sucesso. Porém somente no tempo certo, cada um
desses macros precisa ter seu planejamento detalhado.
O procedimento de construção civil típico atinge somente 10% de valor agregado por
tempo gasto. Se o aprimoramento desse processo chegar a 15% a 20% de valor agregado, isso já
representa uma grande vantagem competitiva. Assim, antes de começar o detalhamento, a equipe
de planejamento da construtora deve analisar o procedimento de edificação feito no início da
obra para buscar maneiras de melhorá-lo, de modo que esse processo revisado será a base para o
futuro detalhamento de cada um dos macros.
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Para realizar essa revisão, o mapeamento de fluxo de valor deve ser empregado para que
o desperdício seja eliminado, segundo os princípios do Lean Construction. Esse mapeamento
está divido em: escolha do serviço, neste caso o processo de construção civil de parque eólico;
desenho do mapa do estado atual do processo de edificação; análise do mapa atual do processo;
desenho do mapa futuro do processo construtivo e implementação e controle da evolução das
melhorias implementadas (FERREIRA).
Durante a análise do processo antigo de construção, as tarefas devem ser categorizadas
como: adicionam valor, não adicionam valor, e não adicionam valor, mas são necessárias. Todo
processo deve ser categorizado usando essa classificação, depois avaliado para verificar onde
podem ser feitas melhorias. Retirando essas atividades que não agregam valor, o processo se
torna mais otimizado e preparado para atingir melhores resultados.
Ainda pensando na revisão do processo, as possíveis tarefas devem ser pensadas com um
tempo mínimo e máximo. Desta maneira, se evita o alto detalhamento com tarefas muito curtas
ou o baixo detalhamento com tarefas que excedam a metade do tamanho de um ciclo de trabalho,
ou micro. O tamanho mínimo ideal nessa etapa deve ser de meio dia de trabalho e no máximo
três dias de trabalho. Assim, as atividades não ficam pequenas e devem possuir
aproximadamente metade da duração de um micro, permitindo tempo para correções ainda
dentro desse ciclo.
A construção civil de um parque eólico pode levar de seis meses a um ano e meio, assim
os macros são planejados com um intervalo de tempo variável para se adequar ao tempo de
duração esperado de cada obra. Porém a duração ideal de um macro deve ser de, pelo menos, um
mês a três meses. Menor que esse período, é difícil atingir melhores resultados; maiores que
isso,seria mais árduo atingir resultados visíveis e revisar o andamento do projeto.
Com base na descrição mais ampla do processo de construção civil de um parque eólico,
o primeiro macro deve conter as atividades relacionadas à montagem do canteiro de obras (que
pode levar até dois meses) e o início da supressão vegetal e da terraplanagem e subsequente
construção dos acessos rodoviários necessários para essa etapa. A topografia permeia todo o
processo de construção desde o primeiro macro até a finalização da última fundação.
As fundações e o restante dos acessos devem ser divididos em mais macros. A
quantidade de macros varia de acordo com a quantidade de fundações a serem feitas.
Recomenda-se que cada macro seja definido por linha de torres eólicas, ou seja, as fundações de
concreto de onde serão instaladas as torres e os acessos rodoviários que dão entrada a cada uma
das fundações. Isso deve levar em consideração o layout do parque e a sequência de montagem

84

das torres. O último macro deve conter tarefas das últimas fundações e suas vias de acessos e o
encerramento, que inclui o reaterro das fundações, a finalização e teste final de conformidades.
Certos stakeholders na construção civil de parques eólicos, como órgãos licenciadores e
comunidade local, desempenham um papel crítico durante a construção de um parque eólico
(GOLDEMBERG; LUCON, 2007; IMPROTA, 2008). A falta do gerenciamento do contato com
esses agentes causam grandes problemas durante a obra do parque eólico. Isso agregado ao
pensamento ágil de envolvimento dos stakeholders durante a execução do projeto faz com que
tarefas que os envolvam devam ser bem elaboradas e incluídas nas tarefas dos macros.
Os contratantes são os clientes da construtora do parque, os donos da obra, o que os torna
importantes stakeholders. Durante o planejamento da edificação do parque eólico, algum
representante deve estar facilmente disponível para que a aprovação geral do planejamento e
qualquer dúvida que possa surgir obtenha resposta de maneira rápida.
Mesmo com o uso de macros para a divisão do planejamento em etapas, o tempo de
meses para cada macro ainda é considerado extenso para um bom controle de execução e
detalhamento. Desta forma, cada macro deve ser subdividido em conjunto de atividades meso
para um melhor controle. Cada meso contém aproximadamente quatro ciclos de trabalho,
totalizando um mês de trabalho. Porém a quantidade de ciclos de trabalhos, ou micros, pode
variar em mais ou menos um ciclo de trabalho, caso seja necessário para a divisão correta do
macro. E durante o último micro, o próximo meso deve ser planejando usando a corrente crítica,
como pode ser visto na figura 24.

Figura 24: Planejamento de Macros e Mesos
Fonte: Elaboração Própria

85

Usando o processo revisado anteriormente, o meso deve ser planejando usando o
conceito da corrente crítica com participação dos representantes da contratante e da equipe de
construção civil, obrigatoriamente com alguém ligado a execução operacional da obra para que
as estimativas estejam mais corretas. Além da estimativa de tempo, cada tarefa deve conter uma
pontuação que mede o grau de trabalho que cada tarefa deve levar para ser finalizada. Essa
pontuação será usada e atualizada durante a execução das atividades nos micros. A aplicação da
corrente crítica segue três passos: criação da rede, identificação da corrente crítica, proteção da
corrente, como exposto abaixo (BARCAUI; QUELHAS, 2004):

1.

Criar a rede: criar a rede de tarefas com redução de média de 50% no tempo de
execução das tarefas e com os tempos começando o mais tarde possível.

2.

Identificar a corrente crítica: a corrente crítica é encontrada pelo maior
caminho por meio da rede, levando em consideração as dependências entre as
tarefas e os recursos.

3.

Proteger a corrente crítica: para diminuir a vulnerabilidade indesejada em
relação ao tempo de projeto, um buffer é usado ao final da corrente crítica.

Figura 25: Gráfico burndown do meso
Fonte: Adaptado de (“Gráfico de burndown,” 2016)

Ao utilizar a corrente crítica, não deve esquecer-se de controlar o andamento do projeto
também por meio dos buffers. Caso o uso do buffer entrar no segundo terço de seu tamanho, o
gerente de projeto deve criar um plano de recuperação. Esse plano será utilizado caso o tempo
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entre no último terço do buffer e aplicado até que os níveis de uso voltem ao primeiro terço do
tamanho do buffer.
Outro controle que se deve usar é a ferramenta burndown. Esse instrumento é um gráfico
que mostra, em uma linha do tempo, a quantidade de trabalho que ainda falta ser feito, o que
proporciona uma excelente maneira de observar as correlações entre a quantidade de trabalho
feito e o quanto de trabalho ainda precisa ser executado, como visto na figura 25. No modelo
sugerido, deve ser usado para mostrar a quantidade de trabalho já feito no meso que está sendo
executado. Isso permite alinhar ainda mais o modelo com os preceitos ágeis que prezam pela
visualização clara do trabalho realizado.

6.4 Execução e controle
Depois do planejamento dos macros e do detalhamento do primeiro meso, começa a
execução do plano. Para uma boa execução do projeto, devem ser utilizados alguns conceitos
como micro, ou ciclo de trabalho, bom uso de reuniões, como lidar com a equipe, fluidez da
comunicação e o melhoramento contínuo do processo de construção do parque e do
gerenciamento de projeto.

6.4.1 Micro
Mesmo com a subdivisão dos macros em meso, a execução da obra consegue ser mais
bem gerenciada se ainda for dividida em micros, ou ciclos de trabalho. Assim, o gerenciamento
das atividades da edificação do parque durante esse período obtém melhorias na comunicação
sobre o que está acontecendo no canteiro de obra e fora dele, controle das atividades, feedback
sobre o andamento da obra e flexibilidade para lidar com obstáculos imprevistos.
Os micros seguem o conceito de iteração, mais especificamente o sprint utilizado pelo
Scrum. No caso de parques eólicos, os micros devem ter uma semana de duração para que as
tarefas da construção civil sejam executadas de modo mais rápido e correções possam ser feitas
de maneira veloz.
O primeiro passo do micro deve ser a reunião de planejamento, na qual o gerente de
projeto descreve a situação atual da edificação e são estabelecidas as tarefas desse ciclo por todos
os participantes. Nela a equipe de projeto responde com as estimativas atualizadas de término
dessas demandas no prazo estabelecido, levando em consideração a pontuação de capacidade de
esforço atual das equipes de trabalho.
As tarefas devem ser discutidas até que se atinja uma estimativa realista com forte base
nas capacidades das equipes de trabalho. Caso seja necessário, as tarefas criadas durante o meso
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podem ser subdivididas em tarefas menores para acomodar-se dentro de um micro. Devem-se
evitar períodos muito curtos de tarefas, como menores que meio dia de trabalho, para que não
haja superdetalhamento.
O Sprint Backlog, nesse caso backlog de micro, é a lista de tarefas da construção do
parque que devem ser completadas ao término de cada micro (HODA et al., 2008) e é um
subconjunto de tarefas do meso. As tarefas não devem ter uma duração maior do que três dias de
trabalhos, ou seja, a metade do tempo de um ciclo de trabalho para que exista tempo de possíveis
correções dentro do mesmo ciclo de trabalho em caso de necessidade.
Para facilitar a escolha das tarefas durante a reunião de planejamento, devem ser usado o
conceito do modelo ágil Dynamic Systems Development Model (JOHANSSON, 2015),associado
à ferramenta de Plano Semanal de Trabalho do Lean (EL-KOURD, 2009).Unindo esses conceito
se classificando as tarefas candidatas para um micro, essa categorização ajuda na priorização das
tarefas que devem ser incluídas ou não nessa iteração.


Precisa: reflete uma tarefa que precisa ser feita de acordo com o planejamento. Por
exemplo, a construção do restante de um acesso rodoviário;



Pode: mostra uma tarefa que poderia ser executada levando em consideração as várias
restrições do campo de trabalho. Por exemplo, a escavação do local da base de fundação
da torre eólica;



Deve: indica uma tarefa deveria ser feita depois que todas as restrições de projeto sejam
levadas em consideração. Por exemplo, a criação das valas para os cabos elétricos;



Será: reflete uma tarefa que não será executada nesse momento devido às restrições. Por
exemplo, a mudança da localização de materiais de trabalho.
Durante o planejamento do micro, os participantes devem tratar as equipes de trabalho,

ou seja, os operários que trabalham na obra, como um desenvolvedor de sistemas no Scrum. Isso
quer dizer que cada equipe de trabalho tem uma pontuação de capacidade de trabalho ligada a
ela. Assim as tarefas que serão executadas durante o próximo micro devem ser compatíveis com
a pontuação das equipes, evitando assim um tipo de atraso remediável.
Cada dia de trabalho deve começar com os encontros diários. O termo encontro é
propositalmente usado para substituir reunião, que logo remete a momentos longos e
ineficientes. Três perguntas devem ser respondidas nesses encontros (HOLZMANN; PANIZEL,
2013; JOHANSSON, 2015; MARÇAL et al., 2008; SCHWALBE, 2012; SUTHERLAND;

88

SCHWABER, 2010; ZHANG; DORN, 2012). Atualmente, esses questionamentos foram usados
durantes as reuniões da construção civil do parque eólico Alpha:


O que foi feito desde a última reunião?



O que vai ser feito depois da próxima reunião?



Quais obstáculos estão no caminho?

O propósito desse encontro não deve ser que os membros da equipe se reportem ao
gerente de projeto se eles se desempenharam bom papel, pois isso somente cria uma atmosfera
ruim na construção do parque e na equipe de trabalho. O seu objetivo deve ser da equipe se
atualizar no progresso dos outros membros e como cada um pode se ajudar e colaborar nos
próximos micros, mesos e macros (JOHANSSON, 2015). O gerente de projeto também deve
propor soluções imediatas e orientação sobre problemas citados durante o encontro. E esses
encontros devem ser feitos em pé para que o foco seja mantido e para que tenha curta duração,
de aproximadamente 15 minutos.
Esse encontro deve acontecer em dois momentos. No primeiro momento, o encontro deve
ser feito entre os membros de equipe de projeto e suas equipes de trabalho sob sua supervisão.
Caso as equipes de trabalho tenham mais de 15 membros, devem ser subdivida em mais
encontros com menos pessoas. Há uma grande possibilidade de que isso ocorra já que um parque
eólico pode contar com mais de 300 funcionários.
No segundo momento, o encontro acontece entre o gerente de projeto da obra e os
membros da equipe. Caso algo mude durante o segundo encontro, as equipes de trabalho
afetadas devem ser informadas sobre as mudanças. O objetivo deve ser o mesmo em qualquer
um dos momentos, se atualizar sobre o andamento do projeto e apoiar sua execução.
Essa ferramenta, o encontro diário, tem origem no Scrum e está também relacionada ao
conceito de envolvimento de funcionários do Lean, que garante resposta rápida pelo
empoderamento dos trabalhadores e canal de comunicação continuamente aberto (EL-KOURD,
2009; HOLZMANN; PANIZEL, 2013; JOHANSSON, 2015).
Os encontros diários melhoram a comunicação, eliminam outras reuniões, identificam e
removem impedimentos para o desenvolvimento do projeto, destacam e promovem a tomada
veloz de decisão e melhoram o nível de maturidade de conhecimento de projeto da equipe
(FITSILIS, 2008; OLSON, 2010; SCHWABER; SUTHERLAND, 2011).
No final de cada micro deve ser feita uma reunião: a Revisão de Micro. Nessa reunião,
que não deve levar mais de 30 a 60 minutos, a equipe de projeto revisa o micro recente e
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responde as perguntas:o que deu certo e o que pode ser melhorado,visando ao aprendizado e a
melhoria contínua do projeto e da equipe. A participação do cliente nessa etapa não é obrigatória,
porém deve ter sempre ao seu dispor informações atualizadas para que possa estar ciente do
andamento e possa contribuir caso precise.
Durante essa etapa, também se deve verificar se a pontuação de capacidade de cada
equipe está de acordo com o esperado. Pequenas flutuações podem ser consideradas normais.
Caso as diferenças ultrapassem um pequeno patamar, essa pontuação deve ser ajustada. Os
motivos da mudança devem ser procurados, para entender o que está dando certo, em caso de
aumento da capacidade de trabalho executado, e replicar em outras equipes caso possível e o que
está dando errado, em caso de diminuição de capacidade, para que seja corrigido e evitado.
A Percentagem de Plano Concluído (PPC) é uma ferramenta métrica do Lean que pode
ser aplicada durante a revisão de micro. É calculada pelo número de atividades que foram
concluídas como o planejado dividido pelo total de tarefas planejadas (BALLARD, 2000; ELKOURD, 2009). Um valor positivo entre dois PPC quer dizer que o nível de produção foi
confiável. Porém os valores do PPC são altamente variáveis e geralmente oscilam entre 30% e
70% sem implementação de técnicas Lean. Para atingir valores melhores que 70%, técnicas Lean
devem ser adotadas, como a first run studies, descrita posteriormente.
A Revisão de Micro deve ser um instante em que o aprendizado é enfatizado
investigando as causas de atraso do ciclo em vez de apontar culpados e/ou somente focar no
valor do PPC, dessa maneira contribuindo para o aprimoramento contínuo do processo de
construção civil. Com as novas informações obtidas, a corrente crítica do meso também deve ser
atualizada, caso necessário, como novas estimativas ou mudanças nas tarefas existentes.
Esse mesmo tipo de encontro também deve ser efetuado durante o final do meso e macro,
para que esse tipo avaliação seja feito levando em consideração toda a execução do meso e
macro, respectivamente Revisão de Meso e Revisão de Macro. Entretanto durante esses
momentos, a participação do cliente deve ser considerada prioritária. Suas observações são
importantes para melhorar o gerenciamento nos mesos e macros subsequentes e no processo de
construção civil existente.
Durante o micro anterior, ao final do meso e no último meso antes do fim do macro, deve
ser feita uma verificação de conformidade técnica. Todos os resultados entregues até esse
momento são apurados com participação para verificar que estão de acordo com o plano técnico
da obra. Caso algo não esteja dentro do esperado, os motivos desse desvio devem ser buscados.
A causa e a solução devem ser levadas para as reuniões de meso e macro para que esse erro seja
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evitado nas próximas etapas e projetos, contribuindo para o melhoramento contínuo e qualidade
final.
Resumindo a execução, o ciclo de trabalho é uma iteração com tempo fixo e prédeterminado de tempo, em que algumas tarefas do micro são executadas de acordo com a
capacidade de produção das equipes de trabalho. O primeiro passo deve ser a reunião para
decisão de quais tarefas entrarão no próximo micro. Com as tarefas decididas, elas devem ser
dispostas em uma lista chamada backlog de micro e acompanhadas pelo burndown. Todos os
dias de trabalhos devem se iniciar com encontros diários de acompanhamento e melhoria entre a
equipe gerencial e outro encontro entre a operacional. Os encontros devem ser executados em pé
para garantir seu foco. Ao final de cada micro, uma reunião de revisão deve ser feita para
entender o que deu certo e o que deu errado e uma revisão de meso e de macro, quando cada um
deles final é atingido.

6.4.2 Equipe
A equipe de projeto e de trabalho é uma parte essencial da abordagem ágil de
gerenciamento de projeto. Nesse modelo, a equipe de projeto deve ser composta pelos membros
estratégicos e táticos envolvidos diretamente com a obra civil e a equipe de trabalho pelos
membros operacionais. Um time de um projeto ágil é comparável ao time de rúgbi, pois ambos
têm as mesmas características. As características de um time assim são (JOHANSSON, 2015):


Autogerenciamento: quer dizer que mesmo que o gerente seja o responsável geral, cada
membro sabe sua posição na equipe, tem suas próprias responsabilidades e autoridade;



Objetivos claros: todos na equipe têm o mesmo objetivo, passar a bola para o outro lado
do campo e ganhar o jogo;



Responsabilidade coletiva: não importa a responsabilidade específica da sua posição na
equipe envolvida, é responsabilidade de todos ajudarem ao time pontuar e ganhar o jogo.
Para conseguir que esse time atinja essa estrutura de gerenciamento mais autônomo, o

que não é comum na construção civil, os times ágeis precisam ter membros motivados,
fornecidos com o ambiente e o apoio que precisam para executar seu trabalho e possuam a
confiança dos seus superiores de que vão entregar o trabalho que lhes são confiados (BECK et
al., 2001; MCHUGH et al., 2011).
Existem várias maneiras de um gerente de projeto manter um time motivado. As
pequenas iterações presentes nos projetos ágeis e no modelo de construção civil sugerido
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garantem que o objetivo esteja sempre visível para todos de maneira clara motivando o trabalho,
por exemplo.
As equipes ágeis devem ser munidas de autonomia para se controlarem e se gerenciarem
e devem ser permitidas a agir, com o mínimo de interferência de outras pessoas com maior
hierarquia, já que interferências desnecessárias podem causar perda de motivação e
comprometimento do desempenho se os membros da equipe acharem que suas decisões estão
sendo subestimadas ou contrariadas (HACKMAN, 1990; MCHUGH et al., 2011).
Os membros da equipe devem estar motivados e seu comportamento influenciado por
meio de reuniões frequentes e de comunicação aberta, como os encontros diários e revisão de
micro. Eles podem ser motivados pelo desenvolvimento das suas habilidades por meio do
aprendizado de pessoas mais experientes. Também podem ser desmotivados por fatores como
falta de promoções e de planos de carreira, falta de recursos e cronogramas não realísticos.

6.4.3 Comunicação
Comunicação efetiva é um fator de sucesso em qualquer projeto, principalmente um
projeto ágil (MCMAHON, 2005). A comunicação entre as diferentes partes de um projeto é a
essência de qualquer projeto. Existem indicações de que a indústria da construção costuma focar
em informações, em vez de comunicação, entre os membros da equipe. Algumas vezes essa é a
escolha correta, porém gerentes de projetos de construções civis têm uma experiência negativa
em relação à comunicação interna com base em informações. A abordagem ágil foca nas pessoas
e na comunicação entre elas e esse é um aspecto do qual a indústria da construção também pode
se beneficiar (JOHANSSON, 2015).
Segundo o gerente de projeto entrevistado na pesquisa de campo, foi usada uma matriz de
comunicação na construção do parque eólico Alpha. Entretanto se deve garantir que o plano de
comunicação estabeleça como ocorre a comunicação e que seja feita da melhor maneira possível.
Isso ajuda a garantir o sucesso da edificação do parque eólico.
Outro beneficio de um plano de comunicação é no momento em que novos agentes são
envolvidos ao longo da construção do parque eólico. Com esse esquema, é mais fácil que o novo
membro acelere seu envolvimento na obra e se torne um recurso valioso de modo mais veloz se
já estão informados de como deve se comunicar dentro da construção.
Um dos principais papéis do gerente de projeto na abordagem ágil deve ser escutar e
depois fazer tudo a seu alcance para remover os obstáculos que estão impedindo o time em
avançar. Muitas vezes esse papel crucial é subestimado, especialmente em organizações que
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tenta implantar o gerenciamento ágil de maneira inapropriada. Quando o gerente de projeto não
está disponível para os problemas diariamente, a fluidez de comunicação se interrompe, a equipe
perde velocidade e com os principais benefícios dos princípios ágeis (CESCHI et al., 2004).
Uma maneira de melhorar ainda mais a comunicação é a boa visualização do andamento
das tarefas por meio do software online. Essa ferramenta deve existir para que se evite trabalho
extra da equipe. Elas devem atualizar o sistema exibindo quais tarefas foram concluídas com
sucesso e que trabalhos ainda faltam ser feitos. Também fornecem mais detalhes e dados úteis
que planilhas de eletrônicas, que devem ser evitadas. Além disso, as informações armazenadas
podem e devem ser usadas como conhecimento futuro para o melhoramento do projeto e do
processo de construção.
Contudo, para obter todos os benefícios, toda a equipe de projeto com acesso ao sistema
online deve ser instruída sobre como é feita a utilização do software e principalmente sobre a
importância de seu uso constante. É responsabilidade do gerente do projeto permitir que essa
mudança cultural de uso constante do software se consolide de forma tranquila e suave, caso não
consolidada na organização.
Foi apontado na pesquisa de campo o uso de software offline de gerenciamento de
projeto, porém o software usado deve estar disponível online. Isso possibilita um acesso mais
universal às informações e atualização constante da obra, seja pela equipe de projeto, por
superiores a equipe ou por stakeholders para observar o andamento em tempo real.
Ao utilizar esse sistema, todas as decisões tomadas devem ser registradas lá, pois isso
garante o acesso à informação em qualquer momento, mesmo quando algum membro da equipe
deixa o projeto, não havendo concentração de informações vitais em pessoas e diminuindo essa
dependência. Além disso, é guardado um histórico que possibilita encontrar motivos prováveis
para erros de execução e assim melhorar nas próximas construções.
Uma questão de destaque na abordagem ágil é a fácil visualização das informações sobre
o andamento do projeto. Dessa maneira, o uso de software online se justifica ainda mais. Porém
algumas técnicas do Lean ajudam nessa visualização, como o aumento de visibilidade e o
processo 5S (ambiente de trabalho visual).
A ferramenta de aumento de visualização fala sobre comunicar informações-chave de
maneira efetiva para as equipes de projeto e de trabalho por meio de várias placas e sinais
espalhados pelo espaço da obra. As equipes podem ser lembradas de que elementos como fluxo
de trabalho, metas de desempenho e ações específicas, caso possam visualizar os sinais e placas
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(EL-KOURD, 2009; MOSER; DOS SANTOS, 2003). Isso inclui sinais sobre a segurança, o
cronograma e a qualidade.
A ferramenta do 5S aplicada no ambiente de trabalho é separada em ações que
estabelecem como um local de trabalho pode se tornar mais otimizado (EL-KOURD, 2009). As
ações que devem ser aplicadas são:


Organizar (Sort)



Endireitar (Straighten)



Padronizar (Standardize)



Brilhar (Shine)



Manter (Sustain)

6.4.4 Melhoramento Contínuo
Um pensamento que permeia todo o conceito da abordagem ágil e que deve ser
perseguido durante toda a construção, é o melhoramento contínuo. O esforço para reduzir o
desperdício e aumentar o valor é uma atividade interna, incremental e contínua.
Uma ferramenta Lean importante usada para resolver problemas e que permite encontrar
a causa de um problema de maneira rápida é a dos cinco porquês. A sua aplicação acontece
especificando o problema investigado e perguntar: “Porque – o que causou esse problema?” (ELKOURD, 2009).


Ajuda a identificar rapidamente a causa de um problema;



Ajuda a determinar um relacionamento entre diferentes causas de problemas;



Pode ser aprendida rapidamente e não necessita de nenhuma análise estatística
para ser usada.

O first run studies é outra ferramenta Lean que faz parte do esforço de melhoramento
contínuo e é usada quando um procedimento precisa ser melhorado. Inclui estudos de
produtividade e uma revisão dos métodos de trabalho. Esses estudos comumente usam arquivos
de vídeo, foto ou gráficos para mostrar o processo ou ilustrar as instruções de procedimento a ser
melhorado. O primeiro passo é escolher uma operação da construção civil que deve ser
examinada em detalhes, trazendo novas ideias e sugestões para explorar maneiras de executar
melhor esse trabalho. Por exemplo, caso a equipe acredite que o processo de supressão vegetal
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possa ser mais eficiente, esse procedimento deve ser documentado e relatado de forma completa
com vídeos, relatos, fotos e temporizado para análise e aprimoramento do processo.
O ciclo PDCA (plan, do, check, act) deve ser usado no melhoramento contínuo, podendo
ser observado na figura 26. Essa ferramenta deve ser usada quando se julga que um processo
existente pode ou deve ser melhorado. O momento correto para se julgar isso deve ser durante as
revisões do meso com as informações obtidas durante os micros anteriores. Com isso decidido, o
ciclo PDCA é usado no próximo meso.
O planejar (plan) se refere a selecionar o procedimento a ser estudado, juntar as pessoas,
analisar os passos do procedimento, agregar as ideias sobre como melhorar/eliminar as etapas do
processo estudado e checar a segurança, a qualidade e a produtividade. Nessa etapa, planejar, o
first run studies é uma das ferramentas que deve ser utilizada. O fazer (do) é a execução e
tentativa da aplicação correta das ideias sugeridas na primeira tentativa. Checar (check) inclui a
descrição e medição do que realmente aconteceu na aplicação das sugestões. E o agir (act) se
refere ao reencontro do time para a avaliação dos resultados de registro e comunicação do
método melhorado e o desempenho desejado, caso seja aceito como válido (EL-KOURD, 2009).

Figura 26: Ciclo PDCA
Fonte: Contexto (2016)

O PDCA pode ser demonstrado no exemplo da supressão vegetal. Após a etapa de
planejamento (plan) ser executada usando o first run studies, o novo processo sugerido deve ser
aplicado na etapa fazer (do). Nesse momento, entra o checar (check) para que os novos
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resultados do novo tipo de supressão sejam medidos e descritos. Com os resultados da etapa de
checagem, o agir (act) entra em atuação para que o novo procedimento seja discutido e decidido
se vai ser aplicado continuamente no lugar do antigo.
Essas ferramentas devem ser utilizadas e incluídas nas tarefas da construção durante o
planejamento da equipe de projeto. Durante as reuniões de revisão de micro, de meso e de
macros, os problemas apontados devem ser avaliados utilizando os cinco porquês. Depois se
deve testar a solução nos próximos micros, mesos ou macros. Caso não existam tarefas do
mesmo tipo para serem realizadas no projeto, o problema e a possível solução devem ser
registrados para uso em futuras construções.
O ambiente criado pelo modelo sugerido propicia o melhoramento contínuo. O canal
aberto de comunicação ajuda para que todos tenham oportunidade de opinar e surgir com novas
ideias. Os encontros diários são momentos de comunicação para entender e melhorar o processo
de execução. As reuniões de revisão de micro, de meso e de macro também possibilitam uma
reflexão sobre o foi feito certo e o que deu errado, o que resulta em aprimoramentos. Além disso,
há uma desvalorização do fracasso como erro – ele agora é compreendido como oportunidade de
aperfeiçoamento.

6.4.5 Modelo proposto e alinhamento com princípios da abordagem ágil
O manifesto ágil criou quatro princípios básicos que servem de norte para a criação de
modelos. Dessa maneira, o modelo sugerido atinge cada um dos princípios apresentados do
seguinte modo:


Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas: mesmo que estruturado o
modelo sugerido apresenta uma grande ênfase na flexibilidade para a mudança e na
comunicação entre a equipe de projeto e de trabalho;



Trabalho executado mais que documentação abrangente: o modelo sugerido prioriza
um planejamento mais curto para que os resultados da construção civil comecem a ser
entregues o mais cedo possível e com a documentação necessária;



Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos: a negociação inicial do
contrato é inevitável na construção civil de parques eólicos, porém a participação
constante dos stakeholders é levada em consideração em vários momentos do modelo
sugerido como na revisão de meso e de macro, com aprovação dos planejamentos e
supervisão em 100% do tempo na construção do parque eólico.
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Responder a mudanças mais que seguir um plano: a mudança de foco do
planejamento completo no momento inicial para um plano mais curto e a concentração
em iterações permite que o modelo esteja mais preparado para responder a possíveis
mudanças no percurso, com comunicação constante nas reuniões para facilitar a
alterações de rumos.
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Capítulo 7.

Considerações Finais

Com o aumento da demanda mundial por energia elétrica e pelo uso de fontes
sustentáveis houve um aumento global da construção de parques eólicos. O Brasil, por suas
características favoráveis, seguiu essa tendência. Com essa demanda, surge a possibilidade de
obter melhorias no atual gerenciamento de projeto usado durante a construção civil de parques
eólicos.
Respondendo a pergunta: “Como diferentes tipos de abordagens de gerenciamento de
projetos podem ser tratados para obter um modelo híbrido para auxiliar no planejamento e
controle de construção civil de parques eólicos?”, essa pesquisa desenvolveu um modelo híbrido
com base em abordagens, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos como princípios
ágeis, planejamento por ondas sucessivas e corrente crítica.
Na etapa preliminar da construção desse modelo, vários gerentes de projetos de
construtoras de parques eólicos foram entrevistados para conhecer a situação geral do
gerenciamento de projetos na construção civil usada atualmente nesses casos. Além disso,
também foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do assunto. Uma das dificuldades
encontradas foi a escassa literatura sobre o gerenciamento de projetos na construção civil de
parques eólicos. No entanto, existem pesquisas que descrevem o processo de construção civil de
parques eólicos que ajudaram em sua compreensão. Isso torna essa pesquisa pioneira em seu
enfoque nessa área de atuação.
Uma extensa pesquisa bibliográfica foi construída para identificar na literatura existente
os princípios, técnicas e ferramentas utilizadas em diferentes abordagens de gerenciamento de
projetos. Essa pesquisa resultou em conhecimentos adquiridos sobre os princípios ágeis e alguns
de seus modelos, planejamento por ondas sucessivas e corrente crítica.
Com o conhecimento sobre gerenciamento de projetos, uma pesquisa de campo foi
conduzida para conhecer mais profundamente a prática do gerenciamento de projetos na
construção civil de parques eólicos. A construção do parque eólico Alpha foi escolhida como
foco do estudo de campo. Essa escolha se deu, pois a construção civil desse parque é considerada
referência por terminar dentro do prazo estimado e do custo planejado, com a qualidade exigida.
Esse estudo de campo aliado à pesquisa bibliográfica permitiu a estruturação dos
elementos, das condicionantes e dos conteúdos usados para a proposta do modelo híbrido de
planejamento e controle do GP. Esse modelo permite que a construção civil comece mais
rapidamente por diluir o planejamento do projeto ao longo da execução da obra, tornando
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também o plano mais realista por acomodar a situação mais atual. A execução e controle da obra
foram elaborados para possibilitar uma comunicação fluída, uma equipe empoderada e motivada,
uma preparação para lidar com imprevistos, incentivando o melhoramento contínuo. Todas as
medidas adotadas resultam em um gerenciamento de projeto estruturado e flexível focado no
setor de construção civil de parques eólicos.
Uma das limitações do modelo é a sua não aplicação em um ambiente real de construção
civil de parque eólico. Recomenda-se que esse modelo híbrido seja aplicado em uma construção
civil real para que informações de sua aplicabilidade e de como pode ser aprimorado possam ser
obtidas.
Ao ser implantado, o modelo deve ser usado em um projeto-piloto com menor impacto
financeiro para evitar possíveis erros de implantação que acarretem custos. É importante que a
aplicação do modelo tenha total apoio da direção da empresa e posteriormente das equipes do
projeto. Isso garante que a mudança cultural que vem com a implantação do modelo seja
encarada de modo positivo. Desta maneira, para a apresentação do modelo devem ser feitos
seminários e o processo de implantação deve ter um responsável para garantir que essa transição
ocorra de maneira suave e para ajudar a superar os obstáculos que podem surgir.
Outra possibilidade de trabalho futuro é que por suas características, o modelo pode ser
adaptado para um modelo mais generalista com foco em projetos que trabalhem com grande
quantidade de pessoas, que tenham tarefas de projeto relativamente conhecidas e que precisem
de uma mistura entre estrutura e flexibilidade.
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APÊNDICE 1

Introdução
A pesquisa de campo é parte de uma dissertação que está em desenvolvimento pelo
pesquisador. A pesquisa faz parte do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção (PEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O objetivo da pesquisa é investigar os aspectos presentes na construção civil de um
parque eólico em uma empresa de referência na área.
Para a execução da pesquisa os seguintes profissionais deverão ser entrevistados:


Gerente de Projetos de Construção do Parque Eólico;



Gerente de Operação de Construção do Parque Eólico;



Gestor de Administrativo do Parque Eólico.
As entrevistas serão feitas em dias diferentes com duração média de uma a uma hora e

meia de cada. A cada entrevista, o conteúdo será analisado e a próxima entrevista será adaptada
com as novas informações obtidas.
O foco da entrevista será sobre aspectos relacionados à: equipe de projeto, controle de
projeto, stakeholders, processo de gerenciamento de projeto e processo de construção civil do
parque eólico.
Procedimento de Pesquisa
O objetivo da pesquisa será apresentado ao entrevistado.
O pesquisador, com base no roteiro de entrevista, dará início ao processo de entrevista.
Destaca-se ser oportuno gravar as entrevistas, quando permitido.
Anotações poderão ser realizadas durante as entrevistas.
Quando necessário,o pesquisador poderá solicitar documentos que possam comprovar ou
elucidar elementos considerados importantes.
Ao fechamento dos tópicos, os assuntos que não foram contemplados ou que surgiram no
caso poderão ser explorados pelo pesquisador.
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O tempo da entrevista será de uma a uma hora e meia por entrevistado.
Os materiais utilizados serão: roteiros de entrevista, cópia dos roteiros de entrevista para
os entrevistados, formulário para coleta de dados e gravador.
Roteiro da entrevista
Fontes de dados:


Gerente de Projetos de Construção do Parque Eólico;



Gerente de Operação de Construção do Parque Eólico;



Gestor de Administrativo do Parque Eólico.

Tópicos principais:
Equipe
a.
b.
c.
d.

Participantes
Comunicação
Reuniões
Autonomia

Controle
a. Planejamentos
b. Acompanhamento de tarefas
c. Atraso de tarefas
Stakeholder
a. Principais envolvidos
b. Papel
c. Importância de participação
Processo de Gerenciamento de Projetos
a. Uso de modelo
b. Técnicas
c. Ferramentas
Processo de Construção Civil

114

APÊNDICE 2
Roteiro de entrevista utilizado na pesquisa de campo preliminar durante a primeira etapa
do processo. Esta entrevista foi aplicada em três empresas pesquisadas usando o modelo
exploratório de entrevista com perguntas abertas (porém orientadas pelo roteiro e pelos
entrevistadores) para os gerentes de projetos das empresas.

ROTEIRO
1. Baseado na sua experiência, quais os passos iniciais para a negociação da construção de um parque eólico?
a. Antes do envio do projeto para o leilão, como é o estudo para saber a sua viabilidade técnico-econômica?
2. Existe algum documento com todos os principais requisitos de projeto?
3. Quais são as etapas da construção de um parque eólico?
4. Como é feito o controle das atividades da construção do parque?
a. Quando são planejadas as atividades do projeto?
b. Existe um cronograma?
c. Qual a frequência das reuniões de projeto?
i. Existe uma duração máxima?
ii. Elas são previamente agendadas?
5. Caso aconteça alguma mudança inesperada no projeto, como se lida com isso?
6. Como ocorre a comunicação entre a equipe de projeto?
a. Todas as áreas internas da empresa são comunicadas no início do projeto?
7. Os riscos dos projetos são previamente identificados?
a. Os riscos são priorizados?
b. Existe plano de contenção aos riscos?
c. Existe um gerenciamento e acompanhamento dos riscos?
d. Quando alguns riscos se concretizam, as obras já chegaram a ficar paradas?
8. Como é feito o controle da qualidade da construção?
a. Os prazos são cumpridos de acordo com o planejamento?
b. É feita alguma auditoria de qualidade durante e após o término da construção?
c. Quais garantias a empresa dá após a entrega da obra?
9. Em relação aos custos, como é feita essa gestão?
a. Como ocorre o fornecimento e a contratação dos recursos para o projeto?
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b. Existe algum processo formal de controle de custos?
c. Existe a prática de avaliação e otimização de orçamentos?
10. Algum método de gerenciamento de projeto é usado?
a. Esse processo é documentado e divulgado entre todos os participantes do projeto?
b. É utilizado algum software para o gerenciamento do projeto?
c. Existem relatórios formais com formatos previamente definidos?
d. Quais os principais indicadores de desempenho para a construção de parques?
e. Quais ferramentas/técnicas de gerenciamento de projetos que utilizam?
f. Conhece abordagens ágeis em gerenciamento de projetos? Se sim, quais?
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