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RESUMO 

 

Dentro dos moldes de produção no qual a construção civil está pautada, há o consumo de uma 

considerável parcela de recursos naturais esgotáveis, sendo essa indústria também responsável 

por expressivas perdas em seus processos de produção com grande geração de resíduos em 

níveis mundiais. Resultados de diversas pesquisas na área apontam que significativas causas 

das perdas, refletidas em aumento da geração de Resíduos de Construção Civil (RCC), são as 

incompatibilidades entre os projetos, sendo essas só detectadas no momento da execução da 

obra. Assim, para eliminar ou minimizar as perdas evitáveis (desperdícios), faz-se necessário 

atuar na origem da causa de sua ocorrência, podendo estar desde a concepção (fase projetual) 

até a fase de produção (execução da obra). Diante desse cenário, considerando a etapa de 

desenvolvimento de projetos (fase projetual) como o ponto de partida das construções e que 

seus processos exercem influência em todo processo construtivo e produto final, através de 

um estudo de caráter exploratório-descritivo, com uma abordagem qualitativa, o estudo 

objetivou propor um modelo de processo de projeto de engenharia para empresas construtoras 

de edificações verticais, buscando reduzir os problemas de incompatibilidades de projetos na 

realidade sequencialidade dos processos construtivos. O universo da pesquisa foi composto 

por três empresas construtoras de edificações, que estavam cadastradas junto ao Sinduscon-JP 

e que, no momento da pesquisa, tinham obras ativas. Como forma de atingir o objetivo 

proposto, foi necessário conhecer os problemas e os processos de projetos das empresas 

construtoras participantes do estudo, identificando o fluxo de informações (entradas, saídas e 

controles), as inter-relações entre componentes do processo (os agentes do projeto), 

contrapondo-os com os modelos de processos da literatura. Ao final do estudo, foi possível 

desenvolver um modelo básico de processo de projeto com o delineamento claro das ações a 

serem desenvolvidas pelos agentes do processo de projeto, em conformidade à realidade já 

praticada nas empresas, dando suporte à futura aplicação, enfatizando as atividades de análise 

crítica, compatibilização e aprovação dos projetos, propondo também a utilização da 

tecnologia da informação para auxiliar a comunicação e coordenação dos projetos, sob a 

forma do uso de ferramentas de compartilhamento de dados. Pela comparação entre o modelo 

proposto e os modelos de referência, o mesmo mostra-se consistente para aplicação na 

realidade local, proporcionando uma visão ampla de todo processo, viabilizando melhorarias 

ao gerenciamento falho ou faltoso, aumentando a participação e comunicação entre os agentes 

do processo, refletindo-se em projetos, apropriadamente compatíveis, com controle de 

distribuição e alteração, diminuindo os enlaces causadores de perdas na execução da obra. 

 

Palavras-chave: Processo de projeto. Compatibilização. Desperdício. Construção civil.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Within the production patterns in which civil construction is based, there is the consumption 

of a considerable portion of exhaustible natural resources, and this industry is also responsible 

for significant losses in its production processes with large generation of waste at world 

levels. Results from several researches in the area point out that significant cause of losses, 

reflected in an increase in the generation of Civil Construction Waste (CCW), are the 

incompatibilities between the projects, which are only detected at the time of construction. 

Thus, to eliminate or minimize the avoidable losses (waste), it is necessary to act in the origin 

of the cause of its occurrence, being able to be from conception (design phase) to the 

production phase (building execution). In this scenario, considering the stage of project 

development (design phase) as the starting point of the constructions and that its processes 

exert influence in all constructive process and final product, through an exploratory-

descriptive study, with a qualitative approach, the objective of this study was to propose an 

engineering design process model for vertical building companies, seeking to reduce the 

problems of project incompatibilities in reality, sequential construction processes. The 

research universe consisted of three construction companies, which were registered with 

Sinduscon-JP and, at the time of the research, had construction site. As a way of achieving the 

proposed objective, it was necessary to know the problems and the project processes of the 

construction companies participating in the study, identifying the flow of information (inputs, 

outputs and controls), the interrelationships among process components design), contrasting 

them with the models of processes in the literature. At the end of the study, it was possible to 

develop a basic design process model with the clear delineation of the actions to be developed 

by the agents of the design process, according to the reality already practiced in the 

companies, supporting the future application, emphasizing the activities of critical analysis, 

compatibility and approval of the projects, also proposing the use of information technology 

to assist the communication and coordination of projects, in the form of the use of data 

sharing tools. By comparing the proposed model with the reference models, it is consistent for 

application in the local reality, providing a broad view of the whole process, enabling 

improvements in faulty or non-existent management, increasing the participation and 

communication among process agents, reflecting in compatible with distribution and 

alteration control, reducing the problems that cause losses in the execution of the building. 

 

Keywords: Design process. Compatibility. Waste. Civil Construction. 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Comparação entre as abordagens do modelo de processo ............................. 54 

Quadro 2 – Caracterização da pesquisa ............................................................................... 66 

Quadro 3 – Caracterização das empresas estudadas .......................................................... 76 

Quadro 4 – Características dos processos de projetos das empresas estudadas .............. 84 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Origem de patologias das edificações ................................................................. 19 

Figura 2 – Agentes envolvidos no processo de produção do edifício e suas interações .... 32 

Figura 3 – Etapas básicas do processo de produção de edifícios........................................ 33 

Figura 4 – Processo de projeto segundo CTE ...................................................................... 41 

Figura 5 – Etapas do processo de projeto segundo Tzortzopoulos .................................... 42 

Figura 6 – Fluxograma do processo de projeto segundo Tzortzopoulos ........................... 44 

Figura 7 – Processo de projeto segundo Romano (2003) .................................................... 46 

Figura 8 – O projeto como conversão ................................................................................... 51 

Figura 9 – O projeto como fluxo ........................................................................................... 52 

Figura 10 – O projeto como gerador de valor ...................................................................... 53 

Figura 11 – Modelo genérico para organização do processo de projeto de forma 

integrada e simultânea ...................................................................................... 56 

Figura 12 – O gerente de projeto assumindo a coordenação da equipe de projetos ........ 58 

Figura 13 – Etapas de desenvolvimento da pesquisa........................................................... 70 

Figura 14 – Organograma da Empresa A ............................................................................. 72 

Figura 15 – Organograma da Empresa B ............................................................................. 73 

Figura 16 – Organograma da Empresa C ............................................................................. 75 

Figura 17 – Legenda para leitura do modelo do processo de projeto proposto................ 89 

Figura 18 – Modelo do processo de projeto proposto ......................................................... 90 

Figura 19 – Formulário de planejamento, controle e análise crítica de projetos - 

planejamento (FORM.1) ................................................................................... 93 

Figura 20 – Formulário de solicitação e entrada dos projetos (FORM.2)  ....................... 94 

Figura 21 – Formulário de solicitação e entrada dos projetos - situação hipotética 

(FORM.2) ........................................................................................................... 96 



 

 

Figura 22 – Formulário de planejamento, controle e análise crítica de projetos - análise 

crítica/verificação (FORM.1) ........................................................................... 98 

Figura 23 – Formulário de planejamento, controle e análise crítica de projetos - 

alterações do projeto (FORM.1) .................................................................... 100 

Figura 24 – Formulário de planejamento, controle e análise crítica de projetos - 

validação (FORM.1) ........................................................................................ 102 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT   Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AEC    Arquitetura, Engenharia e Construção  

AsBEA   Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura  

BIM    Building Information Modeling 

BPMN  Business Process Modeling Notation 

CAD   Computer Aided Design.  

CBIC   Câmara Brasileira da Indústria da Construção  

CII    Construction Industry Institute 

CONAMA  Conselho Nacional de Meio Ambiente 

CTE    Centro de Tecnologia de Edificações  

ES   Engenharia Simultânea  

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

ISO   International Organization for Standardization 

Inmetro   Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

JIT   Just-In-Time 

MIT   Massachusetts Institute of Technology  

PBQP-H  Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat 

PIB   Produto Interno Bruto  

PMBOK  Project Management Body of Knowledge  

PMI    Project Management Institute  

PNAD   Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios 

RCC   Resíduo de Construção Civil 

RCD   Resíduo de Construção Civil e Demolição 

SGQ   Sistema de Gestão da Qualidade 

SIDUSCON-JP Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa 

TI   Tecnologia da Informação 

TQM   Total Quality Managemen 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 17 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO .................................................................................................. 17 

1.2 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 22 

1.2.1 Objetivo Geral................................................................................................................ 22 

1.2.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 22 

1.3 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................... 22 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ................................................................................. 24 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................................... 25 

2.1 A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO EDIFÍCIO NO MEIO 

AMBIENTE, OS AGENTES DO PROCESSO E O SUBPROCESSOS DE PROJETO ........ 25 

2.1.1 A geração de resíduos e os impactos econômicos, sociais e ambientais da produção 

do edifício................................................................................................................................. 25 

2.1.2 Lean construction e a eficiência do processo de produção do edifício....................... 27 

2.1.3 Os agentes do processo de produção do edifício ......................................................... 31 

2.1.4 O subprocesso de projeto na construção de edifícios ................................................. 34 

2.1.4.1 Processo........................................................................................................................ 35 

2.1.4.2 Projeto .......................................................................................................................... 35 

2.2 MODELOS DE PROCESSO DE PROJETO, SUAS ABORGENS E CONCEITOS ....... 37 

2.2.1 O contexto dos modelos de processo de projeto .......................................................... 37 

2.2.2 Os modelos de processo de projeto .............................................................................. 38 

2.2.2.1 Modelo segundo a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) ... 39 

2.2.2.2 Modelo segundo o Centro de Tecnologia de Edificações (CTE) ................................. 40 

2.2.2.3 Modelo segundo Tzortzopoulos (1999) ........................................................................ 42 

2.2.2.4 Modelo segundo Romano (2003) .................................................................................. 44 

2.2.3 Limitações dos modelos de referência ......................................................................... 47 

2.2.4 Abordagens do processo de projeto ............................................................................. 51 

2.2.4.1 O projeto como conversão ............................................................................................ 51 

2.2.4.2 O projeto como fluxo .................................................................................................... 52 



 

 

2.2.4.3 O projeto como gerador de valor ................................................................................. 53 

2.2.5 Engenharia simultânea.................................................................................................. 55 

2.2.6 Gerenciamento, coordenação e compatibilização de projetos ................................... 57 

2.2.7 Construtibilidade ........................................................................................................... 61 

2.2.8 Racionalização ............................................................................................................... 62 

2.3 O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO SUPORTE AO PROCESSO 

DE PROJETO ........................................................................................................................... 62 

2.3.1 Contribuições do CAD no processo de projeto ........................................................... 62 

2.3.2 Conceito BIM no desenvolvimento e gerenciamento de projetos.............................. 64 

3 MÉTODO DA PESQUISA ................................................................................................. 66 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA ............................................................................. 66 

3.2 SELEÇÃO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS NOS ESTUDOS DE CASOS................. 67 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTO DA PESQUISA ............................................... 68 

4 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS E ANÁLISE DOS SEUS PROCESSOS DE 

PROJETOS ............................................................................................................................. 71 

4.1 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS .............................................................................. 71 

4.1.1 Empresa A ...................................................................................................................... 71 

4.1.2 Empresa B ...................................................................................................................... 72 

4.1.3 Empresa C ...................................................................................................................... 73 

4.2 ANÁLISE DOS PROCESSOS DE PROJETOS ................................................................ 76 

5 A MODELAGEM DO PROCESSO DE PROJETO ........................................................ 88 

5.1 O MODELO DE PROCESSO DE PROJETO ................................................................... 88 

5.2 COMPARAÇÃO DO MODELO DE PROCESSO DE PROJETO PROPOSTO E OS 

MODELOS DE REFERÊNCIA ............................................................................................. 105 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 107 

REFERÊNCIAS.................................................................................................................... 110 

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM REPRESENTANTE DA 

DIREÇÃO DA EMPRESA .................................................................................................. 122 

APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O RESPONSÁVEL PELA 

OBRA ..................................................................................................................................... 127 



 

 

APÊNDICE C – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA PARA AS 

EMPRESAS .......................................................................................................................... 133 

 



17 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A indústria da construção civil tem participação direta na economia, sendo 

responsável, no ano de 2015, por exemplo, por cerca de 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 

do país (CBIC, 2017a), gerando no mesmo ano, de acordo dos dados obtidos pela Pesquisa 

Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD), cerca de 7,7 milhões de empregos diretos 

(IBGE, 2015). Tradicionalmente, vale para o Brasil o ditado francês, citado por Rossetti 

(2012), proferido em discurso no ano de 1850, na Câmara dos Deputados, por Martin Nadeu, 

na época parlamentar da Assembleia Nacional Francesa, “quand le bâtiment va, tout va” - 

quando a construção civil está bem, tudo está bem. 

Dados divulgados periodicamente pelo boletim técnico da Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBIC) apontam que o setor da construção e sua cadeia produtiva são 

responsáveis por movimentar uma grande parcela do mercado econômico brasileiro (CBIC, 

2017b). E diante do cenário do país para o segmento habitacional, indicam também que o 

crescimento demográfico de 2,12 milhões de habitantes ao ano, de acordo com os censos dos 

anos 2000 (169.590.693 hab.) e 2010 (190.755.799 hab.), é potencializado por mudanças 

sociais, por aspirações em aquisição, reforma ou construção de novas moradias, gerando 

movimentos de alto impacto na estrutura socioeconômica e ambiental. 

O crescimento das populações das cidades brasileiras faz com que a demanda por 

novas moradias seja maior, ao passo que surgem novas indústrias e a necessidade de obras de 

infraestrutura, o que evidencia a importância da construção civil no crescimento do país e a 

influência das construções no meio ambiente (PAIVA, 2016). 

Historicamente, como destaca Colombo (2004), é sabido que a indústria da construção 

civil se desenvolve através de exploração de recursos naturais como meio de suprir a 

necessidade básica de moradia das populações e vem avançando, pouco preocupada com os 

limites da natureza, para suporte de suas atividades.  

Autores como Espinoza et al. (2006) vêm afirmando, há anos, que a indústria da 

construção civil tem um consumo de mais de 50% do total de recursos naturais extraídos; 

consumo exacerbado de energia global (GEROLLA, 2007); e consumo de mais de 2.000 kg 

de materiais não renováveis por indivíduo, a cada ano (MORETTI, 2005).  
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Além do acentuado consumo de recursos naturais, durante a fase de construção, “ao 

considerar-se o ciclo de vida de um edifício, existe uma parcela significativa de impacto 

ambiental, majoritariamente relacionada a perdas de materiais, geração de resíduos, 

interferências e poluição no entorno da obra” (CARVALHO; SOUZA; LIBRELOTTO, 2014, 

p.2544). 

Conforme os autores supracitados, as perdas inerentes aos processos da construção, e 

os desperdícios, aumentam os custos da obra, representando gastos. Isso, pois durante a fase 

de execução da obra, é observada a existência de processos ineficientes, acarretando na 

geração de um grande volume de resíduo.  

Tratando-se do emprego da palavra desperdício, considerar-se-á, conforme Colombo e 

Bazzo (2001, n.p.) abordam:  

Desperdício não pode ser visto apenas como o material refugado no canteiro 

(rejeitos), mas sim como toda e qualquer perda durante o processo. Portanto, 

qualquer utilização de recursos além do necessário à produção de determinado 

produto é caracterizada como desperdício classificado conforme: seu controle, sua 

natureza e sua origem.  

Já no final da década de 90, Pinto (1999), aponta que cerca de 41% a 70% da massa 

total de resíduos sólidos urbanos são oriundos da massa de Resíduos de Construção Civil e 

Demolição (RCD), corretamente denominados de RCC, segundo a resolução nº 307/2002 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 

 Santos (2009) apresenta uma estimativa média de geração de RCC por fonte geradora, 

apontando que 21% desses são provenientes da construção de novas edificações (acima de 

300 m²) e que 59% são provenientes de reformas, ampliações e demolições.   

Pela dimensão dos impactos causados ao meio ambiente, no que tange ao consumo de 

recursos e geração de resíduos, apontados na literatura, é de suma importância que a execução 

da obra conte com soluções de controle e, segundo Carvalho, Souza e Librelotto (2014), essas 

podem partir do planejamento estratégico com projetos apropriadamente compatíveis, 

cronograma de obra e controle operacional. 

As manifestações de problemas construtivos, presentes nos projetos executivos, que a 

propósito, causam desperdícios e transtornos no processo de construção, dá-se por questões 

das mais diversas ordens, quais sejam as principais: falhas na compatibilização entre as 

disciplinas de projeto preliminares (FABRICIO, 2002); falta de padronização gráfica nos 

elementos do projeto (CALLEGARI, 2007); detalhamentos inexequíveis, insuficiente ou 
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errado (SOUZA; RIPPER, 1998), sendo por vezes, proveniente da falta de gestão e 

coordenação de projetos (MELHADO, 2005), ou seja, um processo de projeto deficiente 

(MELHADO, 2001), (FABRICIO, 2002).  

Souza e Ripper (1998) constataram em seus estudos que além do desperdício e 

transtornos ao processo de execução, as falhas nos projetos finais de engenharia são 

responsáveis por manifestações patológicas na edificação. A Figura 1 mostra mais claramente, 

a origem das patologias conforme dados do estudo de Motteu e Cnudde (1989) citado por 

Fabricio (2002). 

Figura 1 – Origem de patologias das edificações 

 
Fonte: Elaborado pela autora conforme dados de Motteu e Cnudde (1989 apud FABRICIO, 2002) 

Pelos dados apresentados, nos estudos citados até o momento, sobre causas das 

manifestações de problemas construtivos, pode-se perceber que essas, possivelmente são 

advindas de um processo de projeto ineficiente que não propicia a interação entre diversas 

disciplinas do projeto, e de seus agentes, e que não levam em consideração desde a concepção 

do projeto, todos os elementos do ciclo de vida do edifício. 

Como destaca Fabricio (2002), nas construções de empreendimentos imobiliários, os 

ciclos de vida são longos, envolvendo várias fases (concepção e promoção do 

empreendimento, projeto, construção, uso, manutenção até demolição ou reabilitação das 

edificações). No transcorrer dessas fases, diferentes agentes estão envolvidos no processo de 

construção, com distintos papéis, especialidades e objetivos junto ao empreendimento. 

Considerando, então, que os projetos de uma edificação devem ser desenvolvidos pela 

interação entre várias disciplinas e que, como destaca Ávila et al. (2014), o processo de 

produção do empreendimento é resultado da participação de diversos outros agentes, a 

realidade do desenvolvimento dos projetos envolve uma extensa lista de condicionantes e 

atributos. Soluções visando a racionalização dos processos, a melhoria de desempenho, a 
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redução dos impactos socioambientais, assim como a busca metodológica para aumento da 

produtividade e redução de custos são primordiais como modo de sobrevivência das empresas 

construtoras no mercado altamente competitivo (MELHADO, 1994). 

Ainda de acordo com Melhado (1994), os projetos quando desenvolvidos em um 

ambiente com equipe multidisciplinar, onde há colaboração dos diversos profissionais 

envolvidos na concepção do empreendimento, tendem a ser mais bem resolvidos, diminuindo 

retrabalhos e problemas das mais diversas ordens, durante a execução. 

Uma abordagem que trata sobre o desenvolvimento dos projetos envolvendo o 

princípio de equipe multidisciplinar é a Engenharia Simultânea (ES). Conforme, Hartley 

(1998) e Castells e Luna (1993), a ES se vale do paralelismo de atividades para ganho de 

tempo no desenvolvimento de novos produtos e eliminação de etapas e interfaces de 

processos, sendo considerada por Fabricio (2002), como o novo paradigma para o 

desenvolvimento de produtos. 

Há vários estudos sobre como a abordagem da ES dentro do processo de projeto 

possibilita eliminar as falhas no processo, refletidas em incompatibilidade entre os projetos. 

Porém, a cultura da engenharia sequencial dentro das construtoras do país é bastante forte e 

disseminada, sendo apontada por Hartley (1998), como a causa dos problemas de gestão dos 

processos.  A gestão sequencial do projeto faz com que os problemas e as incompatibilidades 

de projeto sejam “empurrados” para fases seguintes, quando a solução dos problemas não é 

trivial, frequentemente, acarreta perdas (HARTLEY, 1998). 

Apesar de comprovada na literatura, a eficiência da utilização da abordagem 

simultânea dentro do processo de projeto, como toda quebra de paradigma, geram desafios, 

aqui, o da quebra do pensamento linear que o subsetor de construção de edifício está 

acostumado, tornando-se uma barreira para prática da ES. 

Outra questão é a consideração do projeto dentro do processo de produção do edifício. 

No Brasil, a cultura da terceirização generalizada dos projetos de engenharia faz com que ele 

seja considerado como um produto e não como serviço. 

As empresas contratadas para elaborar os projetos, prestam mais de um serviço as 

empresas construtoras ao mesmo tempo, além de estarem envolvidas em outros projetos de 

outros empreendimentos, sendo quase impossível o empenho na prática da 

multidisciplinaridade para elaboração dos projetos de uma única obra.  
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Fica também evidente que a prática da ES, considerando um processo de projeto 

simultâneo, com projetos desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar, é imposta, à 

consideração do projeto como um serviço. Ou seja, o projeto dever ser considerado um 

serviço, deve ser visto como um “processo de projeto” e não como um produto, sendo 

entendido como resultado de um ciclo que evolui (FABRICIO; MELHADO, 2011). 

Então, no intuito de aumentar a eficiência e eficácia dos projetos de edificações, 

elaborados dentro do sistema sequencial, visando inserção de alguns princípios da ES, 

técnicas, atividades e ferramentas de gerenciamento devem ser aplicadas por um agente que 

coordene os projetos. De acordo com estudos de Owen e Koskela (2006) e de Chen et al. 

(2007), os projetos de construção civil quando coordenados e bem gerenciados podem obter 

melhores resultados. 

No processo de desenvolvimento de projetos, a compatibilização é uma atividade de 

gerenciamento fundamental para detectar e minimizar interferências construtivas ainda na 

fase de elaboração dos projetos. De acordo com Picchi (1993), Santos, Powell e Formoso 

(1998), Melhado (2005) e Rodríguez (2005), a compatibilização de projetos compreende a 

atividade de sobrepor os vários projetos e identificar as interferências entre eles, sendo 

possível minimizar interferências construtivas ainda na fase de concepção, tornando os 

projetos compatíveis, contribuindo para que a coordenação de projetos elabore soluções 

integradas que aumentem a efetividade do projeto, favorecendo assim o processo de execução 

do empreendimento no canteiro (interação projeto-obra). 

Para Rodríguez e Heineck (2003), essa integração entre projeto e obra, indica critério 

de construtibilidade, sendo este um conceito amplo, cujo objetivo principal se resume em 

projetar facilitando a execução da obra. Os autores ainda contribuem ressalvando que os 

conceitos de construtibilidade são inerentes da gestão e aplicação dos conhecimentos técnicos 

e experiência da execução em nível geral e detalhado, e impactam na melhoria do 

desempenho global dos processos dos empreendimentos.  

Diante do exposto, a proposta é integrar ao processo de projeto tradicional, sequencial, 

medidas para minimizar as incompatibilidades entre os projetos que são refletidas em 

desperdícios na execução das edificações. Nessa razão o estudo se propõe a elucidar o 

seguinte questionamento: Como melhorar o processo de projeto tradicional (sequencial), 

das empresas construtoras de edificações verticais, para minimizar os problemas de 

incompatibilidades entre os projetos, a fim de diminuir os desperdícios nas obras? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Como forma de melhorar o processo de projeto para minimizar os problemas de 

incompatibilidade entre os projetos, é proposto um objetivo geral, de dimensão mais ampla, o 

qual foi operacionalizado por meio de objetivos específicos, explicitados nos subitens a 

seguir.  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor um modelo de processo de projeto de engenharia para empresas construtoras de 

edificações verticais, buscando reduzir os problemas de incompatibilidades de projetos na 

realidade sequencialidade dos processos construtivos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Visando atingir o objetivo geral, admitiram-se os seguintes objetivos específicos: 

 Conhecer os principais elementos e atividades constituintes do processo de projeto de 

edificações presentes na literatura.  

 Caracterizar as empresas envolvidas na pesquisa e identificar quais as atividades dos 

processos de projeto descritos na literatura são praticadas pelas empresas dos estudos 

de casos. 

 Identificar as principais incompatibilidades entre projetos das empresas participantes 

dos estudos de casos, manifestadas durante a execução das obras. 

 Estabelecer correlação entre as incompatibilidades dos projetos manifestadas nas obras 

e os processos de projeto das empresas.  

 Modelar o processo de projeto a partir do conhecimento literário e da pesquisa de 

campo, definindo das principais atividades a serem desenvolvidas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Ainda que seja uma das indústrias mais geradoras de ações que causam impactos 
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ambientais, a construção civil é apontada como indicativo de crescimento social e econômico 

(KARPINSK et al., 2009).  

Esses impactos podem ser percebidos quando apontado o intenso consumo de recursos 

naturais do setor, as interferências que os empreendimentos de construção acarretam, 

alterando o ambiente e o expressivo volume de resíduos que produz, originando perdas. 

Para John (2000, p.20), as perdas têm origens nas mais diversas etapas do ciclo de vida 

do edifício sendo “a fase de execução, certamente, geradora da parcela mais visível das 

perdas, inclusive porque é nesta etapa que as decisões anteriores ganham dimensão física 

consumindo recursos”. Conforme coloca Jaques (1998), uma grande parcela de resíduos 

gerados e retrabalhos, desperdícios de modo geral, na construção de edificações são devidos 

falhas nos projetos.  

Decisões equivocadas nos projetos (falta de comunicação entre os agentes envolvidos 

e falta de controle dos processos de projeto) podem ser responsáveis por desperdícios 

presentes nas variadas etapas de execução do empreendimento. Estudos apontam que uma 

média em tomo de 35% a 50% das falhas nos edifícios, tem origem no processo de projeto 

(PICCHI, 1993); (SOLANO, 2000). 

O fator custo é também um ponto muito importante. Conforme Souza (1997), as 

soluções tomadas no processo de projeto a fim de eliminar as incompatibilidades entre eles 

aumenta a efetividade do projeto, favorecendo assim o processo de execução do 

empreendimento no canteiro, eliminando os desperdícios que influem diretamente no aumento 

dos custos do empreendimento. Ainda segundo o autor, é na fase de projeto onde está a maior 

capacidade de intervir sobre os custos totais do empreendimento.  

Desse modo, como destaca Souza (1997), as soluções voltadas à melhoria dos 

projetos, têm amplas repercussões em todo o processo de construção, consequentemente, na 

qualidade do produto final, podendo ser fator determinante para competitividade empresarial. 

Pelo exposto, é de grande valia para as construtoras, ter um processo de projeto com 

etapas bem definidas e voltadas à eliminação das incompatibilidades entre os projetos. Dessa 

forma, a análise por meio de estudo de caso de problemas de construtibilidade nos 

empreendimentos, que são resultantes de falhas no processo projetual, devido a não 

compatibilização dos projetos e/ou falhas de comunicação entre seus agentes, é importante em 

razão de seus impactos. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A Dissertação está estruturada em seis capítulos, conforme descrição a seguir: 

O primeiro capítulo apresenta a problematização, os objetivos, introduz e demonstra 

a justificativa e relevância do tema.  

No segundo capítulo, a partir fundamentação teórica, são relacionados aspectos como 

histórico e importância do processo projetual e modelo de processo de projeto, bem como 

suas abordagens. É feita uma caracterização da gestão, coordenação e compatibilização de 

projetos, e também abordados os conceitos de engenharia simultânea e as ações 

multidisciplinares dos agentes dos projetos versadas nesse conceito, revisão bibliográfica 

sobre os conceitos da construtibilidade, e sobre os impactos ambientais da construção civil. 

No terceiro capítulo está o detalhamento da metodologia utilizada para o estudo. 

Neste, há conceitos e justificativa do uso dos métodos selecionados para a coleta das 

informações.  

Ainda no terceiro capítulo, observa-se a metodologia da pesquisa através da descrição 

das etapas desenvolvidas no trabalho, quais sejam:  

Fase 1 – Pesquisa bibliográfica. 

Fase 2 – Pesquisa exploratória. 

Fase 3 – Análise dos dados.  

Fase 4 – Elaboração do modelo de processo de projeto.  

No capítulo quatro está apresentada a pesquisa de campo composta pelo estudo das 

três empresas, a caracterização de cada uma das empresas e de suas respectivas obras e 

também a análise das informações obtidas através na pesquisa de campo. 

O capítulo cinco trás o modelo de processo de projeto estruturado à luz da 

fundamentação teórica presente no capítulo dois e das melhores práticas da gestão de projetos 

reveladas pelas empresas dos estudos de casos, apresentando a justificativa das atividades e 

ações escolhidas para compor o modelo desenvolvido. 

Por fim, no capítulo seis, são apresentadas as considerações finais do estudo em 

relação ao modelo de processo de projeto a comparação entre o modelo proposto e os modelos 

de referência, as limitações e demais considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo estão apresentados os conceitos que apoiaram o desenvolvimento da 

pesquisa. Versa sobre os impactos dos processos da construção civil ao meio ambiente, sobre 

o subprocesso de projeto, a importância do processo de projeto para interação projeto-obra, 

menciona procedimentos abordados pela engenharia simultânea, apresenta conceitos sobre 

construtibilidade, racionalização, e, sobretudo, apresenta considerações sobre os modelos do 

processo de projeto. 

 

2.1 A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO EDIFÍCIO NO MEIO 

AMBIENTE, OS AGENTES DO PROCESSO E O SUBPROCESSOS DE PROJETO 

 

2.1.1 A geração de resíduos e os impactos econômicos, sociais e ambientais da produção 

do edifício 

 

Ocupando uma posição de destaque na economia, em razão da sua parcela de 

contribuição significativa no PIB do país, a indústria da construção civil se destaca das 

demais. Essa notoriedade também é vista quando se trata de geração de emprego, consumo de 

recursos naturais, desperdícios e geração de resíduos.  

Cardoso, Araújo e Degani (2006) dizem que em relação ao subsetor construção de 

edifícios, os impactos do ciclo de vida do edifício, no canteiro de obra, respondem por uma 

parcela significativa dos impactos causados pela construção civil no ambiente externo. Os 

autores separam estes impactos em dois grupos: um primeiro que envolve os impactos 

consequentes às perdas por geração de resíduo por qualquer razão e, um segundo grupo 

referente aos impactos no entorno da construção da edificação.  

Conforme dados da pesquisa de Hendriks e Pietersen (2000), cerca de 35% dos 

resíduos sólidos do mundo são provenientes da construção civil; sendo essa, consumidora de 

40% a 70% dos recursos naturais extraídos do planeta, aponta o Concelho Brasileiro de 

Construção Sustentável (CBCS, 2009). 

Os estudos com foco em quantificar as perdas geradas nas construções de edificações, 

tendo em vista as dimensões dos impactos (ambientais, sociais e econômicos), são diversos, 

sendo a primeira referência sobre o assunto publicada no Brasil por Pinto em 1989. A partir 



26 

de então, os estudos de Soibelman (1993), Santos (1995), Agopyan et al. (1998) e Paliari 

(1999) levantaram intensas discursões sobre quantificação de resíduos, na construção civil 

brasileira. 

Em estudos mais recentes em torno da região de desenvolvimento dessa pesquisa, 

Costa (2012), aponta o resultado, para a cidade de João Pessoa, de uma média ponderada de 

taxa bruta gerada de RCC de 93,89 kg/m² de área construída nas edificações, considerando os 

anos 2010 a 2012. 

Não distante dos problemas que venham acontecer pela dimensão da geração dos 

RCC, estão os ligados ao acondicionamento, transporte e destinação desses. A escassez de 

locais para a deposição do resíduo gerado, principalmente nos grandes centros urbanos, 

ocasiona transtornos à população e demanda vultosos investimentos financeiros (SOUZA et 

al., 2004). Segundo Costa (2012) os resíduos sólidos são, portanto, um problema de caráter, 

social, econômico e ambiental. 

Em relação ao caráter social, Araújo (2000) fala sobre riscos à saúde pública 

decorrente dos resíduos acondicionados em caçambas metálicas localizadas em vias públicas, 

constatando que a presença de material orgânico e produtos tóxicos podem contaminar a água 

e outros líquidos e favorecer a proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças para a 

comunidade. 

No que tange os problemas de caráter econômico, além do desperdício de materiais, 

estão os custos com a reciclagem desses resíduos. Cristo et al. (2014) e Paiva (2016) 

mostram, como resultado de suas pesquisas, que a implantação de uma usina para a 

reciclagem de RCC resulta num investimento da ordem de 1,4 milhão. Paiva (2016) ainda 

apresenta, que o custo atual com transporte dos resíduos ao seu destino é da ordem de R$ 

280,00 a cada volume de 6m³, tendo como referência a cidade de Natal. 

Sousa e Silva (2014) salientam que na construção civil, de modo geral, o valor 

relacionado aos desperdícios tem se elevado gradativamente, sendo considerados normais 

pelos investidores, chamando cada vez atenção para o controle desses gastos.  

Para adiante dos impactos causados pelo consumo de recursos naturais não renováveis 

e pela geração de resíduos, estão os impactos ao meio ambiente e à saúde humana, causados 

pelas emissões nocivas do transporte destes resíduos ao destino final. Verifica-se em pesquisa 

realizada por John (2000), que a indústria da construção civil, também, é responsável por 
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cerca de 50% do CO2 lançado na atmosfera. 

Ainda, em relação aos impactos da produção do edifício, Cardoso, Araújo e Degani 

(2006) destacam as interferências causadas pelos canteiros de obras na vizinhança da obra e 

nos meios físico, biótico e antrópico, como incômodos (sonoros, visuais, etc.) e poluições (ao 

solo, à água e ao ar), além do impacto ao local da obra (aos ecossistemas, erosões, 

assoreamentos, trânsito, etc.), também o consumo de recursos (principalmente água e 

energia). 

Como forma de amenizar os impactos causados pelos RCC, muitas ações vêm sendo 

implementadas desde a publicação da Resolução do CONAMA nº. 307, de 05 de junho de 

2002. Esta define, classifica e estabelece os possíveis destinos finais dos resíduos oriundos da 

construção civil, além de atribuir responsabilidades para o poder público municipal e também 

para os geradores de resíduos no que se refere à sua destinação (BRASIL, 2002). 

Muito embora seja importante dar uma destinação adequada aos resíduos gerados, 

conforme destaca Souza et al. (2004), tornam-se vitais ações que visem a redução diretamente 

na fonte de geração. Essas ações, somadas às de adequar a destinação dos resíduos, podem 

contribuir, significativamente, para a redução do impacto da atividade construtiva no meio 

(BRASIL, 2002). 

Tendo em vista a implantação de medidas mitigatórias na fonte de geração, é preciso 

identificar suas causas. Para isso, Souza et al. (2004), dizem ser necessário o conhecimento 

dos fluxos dos processos das construções de edificações, bem como a sua forma de 

apresentação, constituindo um primeiro passo para a implementação de ações voltadas à 

redução dos resíduos. 

Ainda que na construção civil, os desperdícios sejam frequentemente associados à 

perda de material, como destaca Nascimento (2014), esses vão muito além, incluindo desgaste 

de equipamentos pela ineficiência no uso, desperdício de mão-de-obra e despendimento de 

quantias superiores à execução da obra (NASCIMENTO, 2014).  

 

2.1.2 Lean construction e a eficiência do processo de produção do edifício 

 

Desde os primórdios da civilização é evidente a presença da construção civil entre os 

povos quando esses faziam uso de conhecimentos empíricos para construir seus amparos, a 

partir de elementos da natureza. Com o passar dos anos, pela necessidade de construções para 
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fins mais específicos, essas civilizações desenvolveram conjuntos de técnicas para construir 

seus abrigos. 

Segundo, Koskela (1992), só após a Segunda Guerra Mundial, surgiram iniciativas 

fundamentadas no sentido de entender a construção e os seus problemas, para conseguir 

desenvolver soluções e melhoria de processos. O autor aponta que a busca por melhorias são 

identificadas a partir de estratégias como a industrialização, o uso das Tecnologias de 

Informação (TI) na construção e a gestão total da qualidade, bem como iniciativas táticas e 

operacionais como é caso das ferramentas de planejamento e controle, dos métodos 

organizacionais e os métodos de melhoria de produtividade. 

Almejando melhores níveis de gestão e eficiência produtiva no âmbito da construção 

civil, Koskela, em 1992, realizou estudos que resultaram no surgimento de uma filosofia de 

gestão da produção para a construção civil chamada Construção Enxuta (Lean Construction). 

Sendo essa, uma filosofia que incorpora o Pensamento Enxuto (Lean Thinking), baseado na 

filosofia de gestão já existente para indústria manufatureira, Produção Enxuta (Lean 

Production) (KOSKELA; HUOVILA, 1997), (WOMACK; JONES, 2004), (LORENZON; 

MARTINS, 2006). 

Hirota e Formoso (2000, p.2) discorrem sobre a Produção Enxuta (Lean Production). 

Os autores dizem que essa é:  

[...] a denominação de uma nova concepção dos sistemas de produção, que teve 

origem na indústria japonesa, mais especificamente na Toyota Motor Company, a 

partir do trabalho desenvolvido por Taiichi Ohno e Shigeo Shingo. Diante da 

necessidade de produzir pequenas quantidades de numerosos modelos de produtos, 

Ohno estudou os sistemas de produção norte-americanos, adaptou seus conceitos 

para a realidade japonesa da época, que se caracterizava pela escassez de recursos 

(materiais, financeiros, humanos e de espaço físico), e aplicou novas abordagens 

para a produção industrial, o que acabou consolidando, na prática, o chamado 

Sistema Toyota de Produção ou Produção com Estoque Zero. 

De acordo com Koskela e Huovila (1997), a Produção Enxuta tem sua origem na 

síntese e na generalização de filosofias Just-in-Time (JIT) e Total Quality Management 

(TQM). Os autores dizem que essas apresentam a mesma base teórica, entretanto possuem 

abordagens diferentes. O JIT enfatiza a eliminação de períodos de espera dentro do processo 

de produção, enquanto o TQM enfatiza a eliminação de erros e do retrabalho relacionado a 

estes. Ambas aplicam seus princípios ao fluxo de trabalho, materiais ou informações dentro 

dos processos ou subprocessos de produção (KOSKELA; HUOVILA, 1997). 

Sendo as atividades da indústria manufatureira, diferentes das atividades da indústria 
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da construção civil, os autores referenciados anteriormente, estudaram como implantar a 

filosofia lean no contexto da construção civil, tentando melhorar o desempenho do seu 

processo produtivo. Koskela (1992) deu início a estes estudos quando desenvolveu a filosofia 

Lean Construction, chamando-a de Nova Filosofia de Produção para a construção civil, a fim 

uma teoria sobre o gerenciamento dos processos da construção. 

O modelo de processo da Lean Construction, proposto por Koskela (1992), assume 

que um processo consiste num fluxo de materiais, desde a matéria-prima até ao produto final, 

que é constituído por atividades de transporte, espera, processamento (conversão) e inspeção. 

O autor diz que as atividades de transporte, espera e inspeção não agregam valor ao produto 

final, sendo denominadas atividades de fluxo, devendo ser eliminadas quando possível.  

Sendo assim, Koskela (1992) apresenta 11 princípios para melhoria dos processos na 

construção, e diz que esses princípios podem ser aplicados, também, nos subprocessos da 

produção de edifícios, onde se enquadra o processo de projeto, quais sejam:  

 (a) Redução de atividades que não agregam valor.  Isso significa reduzir as 

atividades que consomem tempo, recursos ou espaço, mas não contribuem para atender aos 

pedidos dos clientes. Ou seja, não agregam valor ao produto final; 

(b) Aumento do valor do produto considerando as necessidades do cliente. Para o 

autor, o valor não é um fator inerente ao processo de conversão, mas é gerado como 

consequência ao atendimento dos requisitos dos clientes;  

(c) Redução da variabilidade. Atingida pela padronização dos procedimentos;  

(d) Redução do tempo de ciclo. Fazendo uso dos princípios da filosofia Just-in-Time;  

(e) Simplificação através da redução do número de partes e passos;  

(f) Aumento da flexibilidade do produto. Entendida como a possibilidade de alterar 

as características do produto entregue aos clientes, sem aumentar substancialmente os custos 

dos mesmos;  

(g) Aumento da transparência do processo. Sendo possível pelo aumento da 

disponibilidade de informações necessárias para a execução das tarefas, facilitando o trabalho;  

(h) Foco no controle geral do processo.  Entendendo o processo como um todo e não 

focado em operações isoladas;  

(i) Indução da melhoria contínua. Redução das perdas e foco na gestão dos 
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processos; 

(j) Equilíbrio entre as melhorias nos fluxos e nas conversões;  

(k) Benchmarking.  

Para além desses princípios, sob a ótica da Lean Production, Taichhi Onho atribuiu ao 

processo produtivo, 7 perdas que devem ser eliminadas para eficiência dos processos de 

produção, sendo essas: superprodução (produzir mais do que se pode vender), inventário 

(produtos e materiais que não estão em processo), espera (produtos esperando pela próxima 

etapa do processo), defeitos (produtos fabricados mas que não podem ser vendidos), 

movimentação (movimentos desnecessários realizados pelos trabalhadores), processamento 

(adição de etapas no processo desnecessárias) e transporte (movimentação de produto de um 

lugar para o outro) (WOMACK; JONES, 2004). 

Analisando o processo produtivo da construção civil, Arantes (2008) traduz as 7 

perdas que podem ser eliminadas empregando a filosofia lean, considerando o ciclo de vida 

da edificação. Sendo o estudo de Arantes desenvolvido em Portugal, as perdas indicadas pela 

autora foram adaptadas para contexto da produção do edifício no Brasil, quais sejam: 

(a) Superprodução: fornecedores produzirem mais do que o requisitado pelas 

empresas de construção (neste caso o cliente), isso constitui um desperdício, de tempo, de 

espaço, de matérias-primas e de transporte; 

(b) Inventário: quando há falta do controle de estoque dos materiais, é realizado 

pedido sem levar em consideração o curto prazo de chegada, excedendo a produção 

necessária para o material em questão, desperdiçando espaço para armazenar o excesso. 

(c) Espera: engenheiros esperam por informação da equipe técnica, trabalhadores 

que esperam por fim de atividades para dar continuidade à outra, operadores que esperam por 

informações faltantes nos projetos para dar continuidade ao serviço, e toda a obra que espera, 

muitas vezes, por materiais. 

(d) Defeitos: má execução das atividades por parte dos trabalhadores por falta de 

elementos gráficos dos projetos, podendo gerar patologias nas edificações. 

(e) Movimentos desnecessários: acontece no caso de uma má instalação dos 

canteiros de obras, por isso deve ser pensado no layout das instalações, evitando que os 

trabalhadores se desloquem mais do que o necessário desperdiçando tempo. 
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(f) Processamento: quando há necessidade de demolição e reconstrução de 

elementos por identificação de incompatibilidade entre os projetos que estão sendo 

executados, caracterizando etapas desnecessárias de atividades. 

(g) Transporte: quando da necessidade do transporte para destinação final dos 

resíduos causados pelo erro de processamento do item anterior (f).   

É possível perceber que a filosofia lean pode contribuir de modo eficaz, para a 

sustentabilidade na construção civil, particularmente na construção de edifícios, pois tem foco 

na redução de perdas, algumas das quais causam problemas com acentuados impactos 

ambientais, como por exemplo, desperdício de materiais, mão-de-obra, retrabalhos, entre 

outros.  

No que se refere à identificação dos problemas para redução das perdas dentro do 

processo de produção do edifício, Paliari (1999, p.27), coloca que:  

[...] o estudo sobre as perdas na construção civil passa, inicialmente, pela percepção 

de que estas podem ser avaliadas em cada etapa que compõe o processo de 

construção civil ou, ainda, no âmbito do conjunto destas etapas. Da mesma forma, 

há que se atentar também para o fato de que estas perdas/consumos podem estar 

relacionadas aos vários recursos utilizados na elaboração de um empreendimento. 

Desse modo, para que as perdas sejam eliminadas, é preciso que as empresas 

construtoras de edifícios saibam diferenciar dentro das várias atividades que fazem parte do 

processo de produção, as atividades que mais contribuem para a obtenção do produto final 

(edificação) e melhorá-las, incluindo também a caracterização dos seus subprocessos.  

 

2.1.3 Os agentes do processo de produção do edifício 

 

No decorrer do processo de produção do empreendimento, vários intervenientes estão 

envolvidos, a saber, projetistas (estruturais, arquitetônico, de instalações elétricas, 

hidrossanitárias, entre outros.), consultores, agentes financeiros (bancos), o empreendedor, e 

também o usuário (cliente final). Na visão de Melhado (1994), os intervenientes são 

resumidos em quatro principais participantes, cada um com seus papeis, conforme está 

apresentado na Figura 2.  
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Figura 2 – Agentes envolvidos no processo de produção do edifício e suas interações 

 

Fonte: Elaboração da autora conforme Melhado (1994) 

Esses agentes principais atuam ao longo do processo de produção da edificação, de 

forma diferente, em várias etapas. Conforme Melhado (1994), Peralta (2002) e Romano 

(2003), nessas etapas está inclusa a execução da obra propriamente dita, mas abrange desde as 

etapas do estudo preliminar até a utilização da obra, envolvendo, portanto, todo ciclo de vida 

da edificação.  A Figura 3 ilustra as etapas básicas do processo de produção do edifício.  
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Figura 3 – Etapas básicas do processo de produção de edifícios 

 
Fonte: Autora (2017) 

Não existe um consenso em relação a estas subdivisões, nem em termos do número, 

nem em relação ao conteúdo das ações ou informações definidas. Isto se deve ao fato do 

processo de produção de edifícios ser complexo, envolvendo tomada de decisões em 

diferentes níveis e de empreendimentos com diferentes especificidades, bem como do 

detalhamento dos projetos requeridos. 

Dentro do processo de produção do edifício está os seus subprocessos, entre eles, o 

processo de projeto. As fases de desenvolvimento de projetos também apresentam 

dificuldades na determinação de etapas e conteúdo. Picchi (1993), Melhado (1994) e 

Tzortzopoulos (1999) apresentam algumas divisões com etapas semelhantes entre si. 

Picchi (1993) subdivide o processo em três etapas, sendo estas: estudos preliminares, 

anteprojeto e projeto definitivo, e/ou projeto detalhado. 

Melhado (1994) descreve que o processo passa por etapas conceitualmente 

progressivas. Ele apresenta a subdivisão do processo em sete etapas, sendo estas: idealização 

do produto, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, projeto para produção, 

planejamento e execução e entrega. 
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Tzortzopoulos (1999) definiu as fases de desenvolvimento dos projetos como sendo: 

planejamento e concepção do empreendimento, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, 

projeto executivo, e ainda indica que o processo deve permear as fases de acompanhamento 

de obra e acompanhamento de uso para retroalimentação do processo. 

Conforme Tzortzopoulos (1999), o processo de projeto de edificações é um dos 

subprocessos mais importantes da construção civil. Sendo assim, é necessário buscar as 

relações de precedência entre o processo de projeto e o processo de produção do edifício e 

principalmente aqueles relacionados ao gerenciamento do empreendimento, menciona a 

autora. “Esta identificação busca salientar a importância da visão sistêmica através de um 

melhor entendimento das relações e interdependências existentes na construção” 

(TZORTZOPOULOS, 1999, p.21). 

Muitas ações têm sido realizadas no sentido de melhorar a eficiência e qualidade do 

processo de projeto e a grande maioria dessas ações é focada em aumentar a interação projeto-

obra. Nesse sentido, Melhado (1994) afirma que as relações entre a fase de desenvolvimento 

de projetos e as demais fases do empreendimento apresentam falhas.  

Portanto, a sistematização do desenvolvimento das atividades de projeto, bem como 

das informações necessárias em cada fase, são fatores essenciais para a melhoria do processo 

de construção como um todo. A divisão do problema de projeto em subproblemas, de forma 

sistemática, permite que o trabalho de projeto possa ser subdividido e alocado adequadamente 

para os membros apropriados do grupo, permitindo desta forma um planejamento efetivo do 

processo (CROSS, 1994 apud TZORTZOPOULOS, 1999). 

Amorim (1995) e Bertezini (2006) apontam que o processo de projeto deve ser 

incorporado ao processo de trabalho enquanto conhecimento técnico, ou seja, o projeto tem 

que ser visto como um processo para poder haver mudanças na forma como o edifício é 

concebido, podendo gerar também, aumento de produtividade. 

 

2.1.4 O subprocesso de projeto na construção de edifícios 

 

Para entendimento do que venha a ser processo de projeto e seu modelo, aqui, o termo 

foi dividido em duas partes, processo e projeto, pois entendendo as partes pode-se 

posteriormente entender a composição, ou seja, o processo de projeto. 
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2.1.4.1 Processo 

 

Conforme, o dicionário Aurélio da língua portuguesa, processo vem a ser um método, 

sistema ou modo de fazer uma coisa. Ou ainda, como um conjunto de manipulações para 

obter um resultado (FERREIRA, 2016). 

Uma característica marcante de um processo é a de transformar um ou mais insumos 

recebidos de fornecedores internos e/ou externos em produtos e/ou serviços a serem entregues 

a um ou mais clientes internos e/ou externos. Estes insumos podem ser insumos materiais e 

fisicamente identificáveis ou insumos como dados e informações (SILVA; SOUZA, 2003). 

Vernadat (1996) define processo (ou processo de negócio) como um conjunto de 

atividades parcialmente ordenadas, conectadas pelas suas relações de precedência, cuja 

execução do mesmo é caracterizada por alguns eventos que resultam numa condição final 

(saída) quantificável. 

 

2.1.4.2 Projeto 

 

Faz-se uso do termo projeto em vários contextos, com diversas abordagens sendo que 

em cada um dos contextos, o termo tem uma aplicação particular ainda que no mesmo 

sentido. 

Um dos conceitos mais simples e claro sobre o que vem a ser projeto, com enfoque de 

projeto como criação, é o descrito no Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), 

um guia elaborado pela maior associação internacional para profissionais gerentes de projetos, 

o Project Management Institute (PMI®). No guia, projeto é definido como conjunto de 

atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou 

resultados únicos (PMI, 2013). 

No âmbito da construção civil, projeto pode ser considerado como serviço ou 

atividade. Conforme a Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura (AsBEA), projeto 

significa “genericamente, intento, desígnio, empreendimento e, em sua acepção técnica, um 

conjunto de ações caracterizadas e quantificadas, necessárias à concretização de um objetivo”  

(AsBEA, 1992). 

Na norma técnica ABNT NBR 5674 o projeto está descrito como sendo uma atividade 
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que descreve graficamente ou textualmente um serviço ou obra de arquitetura, ou engenharia, 

atribuindo suas características técnicas, econômicas, financeiras e legais (ABNT, 1999). 

Definido ainda por Melhado (1994, p.195) como uma “atividade ou serviço integrante 

do processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e 

transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, a serem 

consideradas na fase de execução”. 

No contexto tradicional da construção civil brasileira, o projeto muitas vezes é tratado 

como um produto, sendo esse produto subdividido, basicamente, em duas partes, conforme 

apontam, Melhado e Violani (1992), Melhado (2001), Fabricio (2002): parte gráfica (desenho 

da arquitetura da edificação, das peças estruturais, das instalações, entre outros) e parte 

escrita, (memoriais, quantitativos, especificações, etc.), contendo nessas partes, informações 

que permitem imagem antecipada do produto edificação e auxiliam o processo produtivo. Os 

projetos são tidos geralmente como um produto visto que: 

[...] na maioria das vezes, são desenvolvidos por escritórios que não pertencem ao 

organograma da empresa construtora, ou seja, são empresas subcontratadas para 

prestarem serviços à construtora. Com isso, muitas vezes, o projeto é contratado 

segundo critérios de preço do serviço, sem levar em conta questões como a 

qualidade e a integração entre os diversos projetos, e entre projetos e o sistema de 

produção da empresa (FABRÍCIO, 2002, p.71). 

Lawson (1983) apud Tzortzopoulos (1999) diz que o ato de projetar pode ser descrito 

tanto como a produção de uma solução (ênfase no produto), quanto à resolução de problemas 

(ênfase no processo).  

Nessa perspectiva, Melhado (1994, p.177) esclarece que: “na realidade o que se 

denomina em geral de projeto é o resultado da atividade, portanto está se fazendo referência 

ao projeto como produto, que deriva do projeto enquanto serviço, na forma de um conjunto de 

documentos que é produto daquela atividade de projeto”. 

Diante das definições dos termos “processo” e “projeto”, o processo de projeto, no 

âmbito do contexto do empreendimento, pode ser entendido, conforme aborda Baía (1998), 

como um conjunto de atividades que se relacionam de forma mútua envolvendo diversos 

agentes, ou seja, “o processo de projeto deve ser caracterizado por ser evolutivo, 

multidisciplinar, apresentar multicritérios e multissoluções” (PAPAMICHAEL, 1991).  

Melhado e Baía (1995, p.9) acrescentam que “o processo de projeto em si [...] produz 

como resultado subsídios à execução”, caracterizando a execução de formas. 
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2.2 MODELOS DE PROCESSO DE PROJETO, SUAS ABORGENS E CONCEITOS 

 

2.2.1 O contexto dos modelos de processo de projeto 

 

No processo de projeto de edificações, em função do aumento crescente da 

complexidade tecnológica dos edifícios, do número de pessoas envolvidas, e da consequente 

elevação do fluxo de informações e necessidade de maior integração, em prazos cada vez 

mais curtos, verifica-se que as interfaces técnicas e gerenciais tornam-se cada vez mais 

complexas (ROMANO, 2006). 

Para Baía (1998), o processo de projeto deve proporcionar a integração entre todos os 

agentes, evitando assim o retrabalho e facilitando também a introdução de novas tecnologias. 

Conforme Fabricio (2002), o processo de projeto está associado não apenas aos 

projetos de arquitetura e engenharia, os quais representam a concepção espacial do produto e 

seu caráter tecnológico, mas deve ser entendido de uma maneira mais abrangente, 

estabelecendo relações com as demais fases do empreendimento e seus agentes.  

Pela relação do processo de projeto com o processo de produção do edifício, faz-se 

necessário a definição de medidas de melhoria do processo de projeto para que o processo de 

construção como um todo seja executado com eficiência. Araújo, Mendes e Toledo (2001) 

destacam que a ação comum a qualquer esforço de melhoria de processos é a modelagem ou 

levantamento do processo praticado, onde o foco é explicitar o processo corrente, e também, 

auxilia na identificação do que pode ser melhorado. Tzortzopoulus (1999, p.5) destaca que: 

Pela modelagem do processo possibilita-se que todos os intervenientes passem a ter 

uma visão global do processo, e seus papeis e responsabilidades são definidas 

claramente e de maneira sistêmica. Isto tende a aumentar a transparência do 

processo e facilitar a troca de informações entre os mesmos, bem como a 

implementação da melhoria contínua, com a contribuição dos envolvidos. 

Além disso, conforme aponta Romano (2003) quanto aos objetivos, ou motivações, 

que justificam a modelagem de processos, especialmente a de desenvolvimento de produtos, 

destacam-se: 

 Explicitar o know-how da empresa.  

 Estabelecer e nivelar o entendimento sobre o processo. 

 Estabelecer uma base para planejar e especificar funções, informações, 

comunicação, etc.  

 Estabelecer uma base para a tomada de decisões sobre o processo. 

 Estabelecer uma base para simulação do funcionamento do processo, permitindo a 

identificação de problemas e promoção de melhorias no processo. 
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 Estabelecer uma base para a escolha e o desenvolvimento de sistemas 

computacionais de suporte ao processo.  

 Estabelecer uma base para planejar o registro dos conhecimentos para uso 

posterior.  

 Melhorar a interação e a comunicação entre os intervenientes no processo na 

medida em que permite racionalizar e garantir o fluxo de informações.  

 Permitir uma maior eficiência na seleção, treinamento e adaptação de novos 

contratados ao processo (ROMANO, 2003, p.167). 

Ou seja, a modelagem é a avaliação de um processo ou sistema onde os recursos são 

definidos para realizar as atividades do modelo, que é aquilo que baliza um estudo ou análise, 

por meio da descrição formal de objetos, permitindo simular efeitos de mudança de um 

determinado fenômeno ao qual representa (ROMANO, 2003). 

Consonante Lima (2001), através do modelo de processo é possível iniciar um modo 

de solucionar, abordar e locucionar os problema organizacional, além de poder contribuir com 

os agentes no que se refere à tomada de decisões das práticas a serem empregadas nas 

operações e processos. 

Nesse universo, o modelo do processo de projeto consiste de um plano geral para o seu 

desenvolvimento (TZORTZOPOULUS, 1999). A referida autora aponta que neste devem ser 

definidas as principais atividades a serem desenvolvidas, o fluxo principal de informações, 

suas relações de precedência, os papeis dos intervenientes do processo, e os mecanismos de 

retroalimentação dentro do processo. 

 

2.2.2 Os modelos de processo de projeto 

 

Na década de 60, estudos sobre métodos de processo foram feitos no intuído de 

investigar o projeto para diminuir sua subjetividade e aumentar a informação tecnológica. O 

modelo de processo de projeto de Jones (1970) citado por Lacerda (2012) foi um dos estudos 

pioneiros publicado em Londres. Nele, o processo de projeto estava organizado em duas 

etapas, sendo elas: entrada (o que os projetistas sabem), e saída (o que os projetistas querem 

saber).  

Lacerda (2012) explica que o envolvimento de Jones em métodos sistemáticos de 

design foi devido a sua intenção de incluir a Ergonomia desde o início do processo de projeto 

na engenharia, além de tentar incluir tanto o pensamento racional quanto o intuitivo no 

desenvolvimento do projeto.  

A partir de então, vários estudos foram desenvolvidos como forma de estabelecer um 
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modelo de processo de projeto baseado em fatores de qualidade, desempenho, racionalização, 

almejando a construtibilidade, a interação entre os agentes do projeto através da coordenação, 

da compatibilidade entre os projetos, entre outros fatores.  

A seguir estão descritos e apresentados os modelos de processo de projeto dos estudos 

que foram tomados como base para elaboração e determinação das ações e dos principais 

elementos escolhidos para o modelo proposto.  A seleção destes modelos de processo de 

projeto como base teórica para o estudo em questão se deu pela similaridade de suas etapas e 

ações e que esses são modelos, certamente, aplicáveis no contexto atual da produção de 

edifícios. 

 

2.2.2.1 Modelo segundo a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) 

 

Em seu Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo, a 

AsBEA apresenta um modelo de processo de projeto em forma de um roteiro básico para o 

desenvolvimento de projetos de arquitetura, com o objetivo geral de estabelecer informações, 

subsídios, condicionantes, e procedimentos fase/etapa de projeto. O roteiro é elaborado de 

forma genérica e, conforme AsBEA (1992), deve ser ajustado a cada caso, em concordância 

com a tipologia do edifício e as condições e conveniências contratuais.  

O roteiro indica e descreve as atividades dentro de fases para o desenvolvimento de 

projetos de arquitetura podendo ser agrupado em três macros etapas (concepção, execução e 

coordenação). Estas etapas são subdividas em seis fases (A, B, C, D, E, F), onde são descritas 

as atividades e informações complementares quanto aos conteúdos técnicos das mesmas. 

Na fase A estão compreendidas as atividades de estudos preliminares, levantamento de 

dados, programa de necessidades e estudo de viabilidade. O objetivo principal dessa fase é 

descrever as atividades necessárias e levantar dados básicos para a realização de estudos de 

viabilidade técnica, legal e econômica, antes de iniciar-se o projeto. 

A fase B compreende a definição do produto, a fim de estabelecer as informações 

técnica, legal e econômica sendo então definidos o estudo preliminar, anteprojeto e projeto 

legal.  

A fase C constitui-se da elaboração do projeto pré-executivo, sendo consolidadas as 

interfaces do projeto com avaliação preliminar dos custos método construtivo e o cronograma 

de prazos para execução. 
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Na fase D está o desenvolvimento do projeto executivo com o detalhamento das 

especialidades, elaborando um conjunto de informações claras e precisas de todos os 

componentes e sistemas da edificação. Nessa fase também são considerados o 

desenvolvimento dos projetos de estrutura e instalações, considerando a necessidade de 

coordenação para compatibilizar as necessidades de cada um. 

Após o desenvolvimento dos projetos pelas fases acima descritas, tem-se a fase E. Esta 

compreende a realização de reuniões para apresentação dos projetos com seus conceitos 

técnicos. No manual é destacada a necessidade dessa fase para análise prévia dos projetos, por 

parte dos participantes e esclarecimento de eventuais dúvidas.  

Por fim, a fase F, que trata o pós-entrega da obra, aprontando a necessidade de 

validação do processo de projeto para rastrear as inconformidades e analisar os pontos a 

serem melhorados. 

Convém salientar que este modelo indica a necessidade de aprovação das etapas, 

dentro das fases, por parte do contratante dos serviços e considera a participação do projetista 

em todas as fases de concepção do empreendimento.  

 

2.2.2.2 Modelo segundo o Centro de Tecnologia de Edificações (CTE) 

 

O Programa de Gestão da Qualidade no Desenvolvimento de Projeto na Construção 

Civil, iniciado em 1997 pelo Centro de Tecnologia de Edificações (CTE), sugere um modelo 

de processo de projeto baseado no fluxo das atividades do projeto (CTE, 1997). Assim como 

a proposta, mais recente, da AsBEA, esse modelo também deve adequar-se à cada tipo de 

empreendimento.  

O intuito de elaborar o modelo foi para incrementar uma metodologia de gestão da 

qualidade para as empresas de projeto e o equacionamento do fluxo de atividades deste 

processo, caracterizando responsáveis por cada atividade e suas relações de precedências, bem 

como a identificação das principais informações do processo. 

A Figura 4 mostra as etapas do processo e suas descrições. As tarefas à serem 

realizadas são destacadas no modelo segundo o CTE, porém em sua apresentação não são 

indicados os responsáveis por pelas tarefas.   
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A Figura 4 mostra as etapas do processo e suas descrições. Apesar das tarefas 

destacadas no modelo segundo o CTE, em sua apresentação não são indicados os 

responsáveis por cada atividade, porém é especificando o detalhamento de cada etapa.  

Figura 4 – Processo de projeto segundo CTE 

 
Fonte: (CTE, 1997) 

O fluxo de atividades é representado em sete macro etapas, sendo a primeira, 

planejamento estratégico (pré-requisito), não considerada como uma etapa do processo de 

projeto e mais seis, as quais estão descritas abaixo: 

a) Planejamento do empreendimento, para saber da viabilidade da obra e definir o 

produto edificação a partir das necessidades do mercado. 

b) Concepção do produto, para definir as características básicas do produto edificação os 

métodos construtivos e geometria dos ambientes. 

c) Desenvolvimento do produto em cinco sub-etapas (anteprojeto, projeto legal, projeto 

pré-executivo, projeto executivo e projeto para produção). 

d) Entrega final dos projetos. 

e) Obra, remetendo ao acompanhamento da execução dos projetos na obra e 

desenvolvimento dos projetos “as built” (projeto como construído). 

f) Avaliação da satisfação do cliente final para realimentar o processo para melhorias. 
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2.2.2.3 Modelo segundo Tzortzopoulos (1999) 

 

No modelo de processo proposto pela autora, desenvolvido baseado nos modelos do 

CTE e AsBEA, há a divisão das etapas em macro fases e para cada fase tem a definição da 

sequência de atividades recomendadas (Figura 5). 

Figura 5 – Etapas do processo de projeto segundo Tzortzopoulos 

 
Fonte: (Tzortzopoulos, 1999) 

Conforme ilustrado a cima, o processo é composto por nove etapas. A primeira fase, 

assim como no processo representado pelo CTE, não é propriamente fase do processo de 

projeto, seguida por quatro outras (planejamento e concepção, estudo preliminar, anteprojeto 

e projeto legal de arquitetura) referentes à definição das características básicas gerais da 

edificação e método construtivo a ser utilizado, sempre tendo como parâmetros as 

necessidades dos clientes finais. A quinta fase é referente ao projeto executivo, sendo presente 

o detalhamento das definições específicas da tecnologia construtiva que foram definidas nas 
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fases anteriores; as duas fases subsequentes estão relacionadas ao acompanhamento da obra e 

acompanhamento do uso da edificação, seguida pela fase de retroalimentação para novos 

processos. 

Dentro de cada etapa, o modelo para seu desenvolvimento, é apresentado em forma de 

fluxograma, com a descrição das etapas e atividades, apresentadas as relações de precedência 

e o grau de envolvimento dos principais intervenientes na execução das mesmas, como mostra 

a Figura 6.   
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Figura 6 – Fluxograma do processo de projeto segundo Tzortzopoulos 

 
Fonte: (Tzortzopoulos, 1999) 

 

2.2.2.4 Modelo segundo Romano (2003) 

 

A proposta do modelo de processo de projeto da autora é composta por macro fases, 

fases, avaliações e saídas. Cada fase é descrita através de sete elementos, quais sejam: 
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entradas, atividades, tarefas, domínios, mecanismos, controles e saídas. O modelo 

desenvolvido por Romano (2003) apresenta-se de forma mais completa e coerente que os 

outros modelos apresentados até aqui, porém tem uma maior complexidade em requere um 

conhecimento mais específico na área de gestão de projetos para utilização.  

Ele apresenta-se em forma de planilhas e contempla oito fases (planejamento do 

empreendimento; projeto informacional; projeto conceitual; projeto preliminar; projeto legal; 

projeto detalhado, do produto e para produção); acompanhamento da obra e do uso, conforme 

ilustra a Figura 7  
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Figura 7 – Processo de projeto segundo Romano (2003) 

 

 
Fonte: (ROMANO, 2003) 

Cada uma das fases de saída contempla planilhas que são compostas por atividades, 

que se decompõem em tarefas específicas, para as quais são modelados os seguintes aspectos:  

as informações de entrada, necessárias à sua execução; as informações de saída, ou seja, as 

entregas produzidas; o domínio de conhecimento, que indica a área envolvida na tarefa 

(gestão empresarial, gestão de projeto, comercial, administrativo-financeiro, aquisições, 

gestão de obras, gestão de qualidade, jurídica; o projeto do produto, projeto para produção); 
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os mecanismos, isto é, métodos, técnicas, ferramentas e outros recursos necessários à 

realização das tarefas; e os controles, que são as informações resultantes de atividades 

realizadas anteriormente, utilizadas para monitorar a execução das tarefas. 

Além dos modelos apresentados aqui, Melhado (1994), Novaes (1996), Peralta (2002), 

entre outros estudos, teóricos e experimentais, envolvem a coordenação de projetos dentro do 

processo e contribuem com o estabelecimento de modelos de processo de projetos. Porém, 

estes são mais voltados à adoção da simultaneidade para elaboração dos projetos. 

 

2.2.3 Limitações dos modelos de referência 

 

A fim de conhecer as lacunas existentes nos processos de projetos dos modelos de 

referência e, se essas, possivelmente, seriam resolvidas pela modelagem do processo 

proposto, foram definidos os seguintes critérios, conforme o método de avaliação de processo 

de Bertezini (2006), a serem comparados: 

 A formalização do processo de projeto: apresentado em forma de fluxograma, 

descrição de procedimentos, manual, mapa etc. 

 A relação de precedência: definição dos responsáveis pela tomada de decisões das 

ações e correlações no processo. 

 Descrição das atividades recomendadas. 

 Definição de entradas e saídas desejadas em cada atividade. 

 Definição de análise crítica e compatibilização. 

 Definição de controle do processo: etapas de aprovação das especificações dos 

projetos. 

 Definição de revisão dos projetos. 

 Definição de validação dos projetos desenvolvidos. 

 Acompanhamento da obra pelo gestor de projetos, e 

 Definição de registro de atividade que servirá para retroalimentação do processo. 

No que se refere à formalização do processo de projeto, a proposta do processo de 

projeto da AsBEA (1992) é explicada em forma de um roteiro descritivo e não apresenta um 

plano geral do processo, ou seja, falta uma visão ampla de todo processo de modo à facilitar 
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as relações de desenvolvimento das atividades. 

Este é dividido em macros etapas e seis fases, como descrito no item 2.2.2.1, não 

tendo a definição dos responsáveis pelas fases recomendadas, assim como não são definidas 

as entradas e saídas, aprovação e controle das atividades dentro das fases, existindo apenas as 

entradas e saídas das macros etapas. 

No roteiro da AsBEA (1992), há indicação de aprovação do projeto, por meio de 

reunião após a finalização de cada fase propostas, contudo, não são definidos os agentes 

participantes nem estabelecidos mecanismos de saída dessas fases, como também não é 

especificado o registro formal das atividades dentro do processo. 

A AsBEA admite que a compatibilização dos projetos é uma atividade interna ao 

processo de elaboração dos projetos e não apresenta a atividade de compatibilização de forma 

externa (por parte do gestor /coordenador de projetos).  

No referido modelo de processo de projeto, não são consideradas as atividades de 

revisão dos projetos e validação, contudo, é indicada a necessidade de acompanhamento da 

execução dos projetos no canteiro de obra, pelos projetistas.   

Já, diferente da AsBEA (1992), o modelo objetivado pelo CTE (1997) é formalizado 

por fluxograma, apresentado no item 2.2.2.2, subdividido em fases para o desenvolvimento 

dos projetos, porém sem a definição das atividades, das responsabilidades, das entradas e das 

saídas de cada atividade dentro do fluxo do processo. 

No fluxograma do CTE (1997), é previsto uma fase denominada de entrega parcial dos 

projetos, que pode ser entendida, de forma subjetiva, como atividades de controle ou 

aprovação dos projetos. Além disso, é destacado, durante a fase de projeto pré-executivo, a 

coleta de dados para desenvolvimento dos projetos “as built”. Entretanto, não é evidenciado 

dentro da apresentação do processo, o registro formal dos dados dos projetos (alterações, 

revisões, etc.) de modo a dar suporte à elaboração do projeto como construído. 

No modelo do CTE (1997), assim como no roteiro da AsBEA, não há consideração da 

atividade de compatibilização dos projetos de forma externa ao seu desenvolvimento (por 

parte do gestor /coordenador de projetos) e a atividade de validação do projeto dar-se ao final 

do processo sob a forma de avaliação de satisfação do cliente final (Avaliação Pós-

ocupacional), servindo como retroalimentação para construção de futuros empreendimentos.  

No que se refere ao acompanhamento da obra pelo gestor de projetos, esta atividade 
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não é considerada no modelo proposto pelo CTE e nem indicado mecanismos quando da 

necessidade de revisão/alteração dos projetos.  

Tratando do modelo proposto por Tzortzopoulos (1999), é possível verificar que sua 

forma de apresentação é mais clara e subdividida que os demais formatos descritos 

anteriormente (AsBEA e CTE). Este é representado em forma de fluxograma, e as relações de 

precedência entre os agentes do processo são definidas na apresentação. 

Apresentado no item 2.2.2.3, o modelo esclarece as etapas a serem realizadas e a 

participação dos seus intervenientes em cada uma delas, mas não preveem reuniões ao longo 

do processo para aprovação das etapas. Segundo a autora do modelo supracitada, a aprovação 

é considerada como atividade interna ao desenvolvimento da etapa, não tendo necessidade de 

aprovação posterior ao seu termino. 

Ainda, no modelo proposto por Tzortzopoulos (1999), são identificados mecanismos 

de entrada e saída ao longo das atividades e uma atividade de controle ao final do processo, 

representada como um ponto de decisão. Chama atenção que, no caso de não aprovação, o 

processo demanda voltar para quaisquer atividades anteriores ao ponto de decisão e não indica 

quais os intervenientes que participam dessa tomada de decisão. 

Quanto à retroalimentação, é estabelecida uma etapa de feedback para novos 

empreendimentos, porém não são apontados mecanismos de suporte (registro das atividades) 

ao seu desenvolvimento. Afora, são indicadas etapas de acompanhamento da obra pelo gestor 

de projetos e projetistas, e acompanhamento em uso da edificação pelo projetista de 

arquitetura e gestor de projetos. 

O último modelo usado como parâmetro foi o de Romano (2003). A autora usou como 

referência os outros três modelos aqui citados, entre outros, para proposição do seu modelo de 

processo. Romano não apresenta o modelo em forma de fluxograma, e sim, no formato de 

várias planilhas eletrônicas, sendo o modelo, apresentado no item 2.2.2.4, um panorama geral 

do processo proposto pela autora.  

Romano pormenoriza as ações e atividades ao longo das várias planilhas, totalizando 

335 atividades e 1122 tarefas propostas. Pela extensão e detalhamento, o processo de Romano 

(2003) tem indicação das relações de precedências com definição de todos os agentes, 

intervenientes e responsáveis pelas ações e tomada de decisões ao longo do processo, 

definição das entradas e saídas desejadas em cada atividade, ações de controle, etapas de 
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aprovação, análise crítica e compatibilização interna e externa ao desenvolvimento do projeto, 

são previstas etapas de revisão e validação ao final do processo, bem como disposto sobre o 

acompanhamento da obra pelo gestor/setor de projetos. 

Apesar de ser bem subdividida em fases e subfases, e destacadas as relações de 

interdependências entre os agentes do projeto, a apresentação de Romano (2003) não 

possibilita uma visão geral e direta das ações do processo, de forma que sua utilização é 

complexa e demanda conhecimento mais especializado, com necessidade de suporte de um 

setor de projetos interno à empresa construtora ou através de empresa terceirizada para 

gerenciar o processo de projeto da edificação, por meio do modelo objetivado pela referente 

autora. 

Para mais, o processo de projeto de Romano (2003) tem por estima o desenvolvimento 

de projetos por parte de uma equipe multidisciplinar, considerando a simultaneidade do 

processo.  

Partindo da comparação dos modelos de processo de referência e sendo considerado 

que, na maioria das construtoras, a elaboração dos projetos não contempla equipe 

multidisciplinar, o processo de construção é realizado de forma sequencial (convencional), e o 

projeto é considerado como produto e, além disso, há falha ou inexistência de coordenação 

dos projetos, buscou-se, a elaboração de um modelo conforme a realidade já praticada nas 

empresas dos estudos de caso, onde essas, possivelmente, retratam a realidade regional. 

Dessa forma, considerando a prática do processo de produção de edifícios 

convencional, Hudovilla, Koskela e Lautanala (1997) apresentam que essa filosofia de 

produção é organizada conforme um modelo de conversão, segundo o qual as matérias-primas 

(input) são transformadas em resultados, (output), seguindo um processo de conversão. 

Conforme o modelo preconizado pelos autores, cada processo pode ser dividido em 

subprocessos, sendo esses, também, conversões. Hudovilla, Koskela e Lautanala (1997) ainda 

consideram fluxos físicos entre as conversões, mesmo apontando que esses fluxos não 

agregarem valor ao produto final sob o ponto de vista do cliente. 

Para elaboração do modelo é preciso melhores esclarecimentos acerca das abordagens 

das atividades do processo de projeto que pode ser, conforme os autores supracitados, um 

processo de conversão, de fluxos ou ainda gerador de valor. 
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2.2.4 Abordagens do processo de projeto 

 

Nas três abordagens do processo de projeto (conversão, fluxo e gerador de valor) 

existem aspectos diferentes. Conforme Tzortzopoulos (1999, p.38), “cada atividade é uma 

conversão, e possui associada a ela uma parte do fluxo total do projeto, agregando parte do 

valor necessário ao produto”. Ou seja, cada atividade pode impactar no produto final 

edificação, segundo diferentes aspectos (tempo, desperdícios, custos, qualidade, entre outros). 

 

2.2.4.1 O projeto como conversão 

 

O processo do projeto tem sido analisado e gerenciado como um conjunto de 

conversões, e esta abordagem de análise tem ênfase de que projetar, conforme Hudovilla, 

Koskela e Lautanala (1997), é um processo de converter as informações que caracterizam os 

requisitos de um produto em conhecimento acerca do produto, como ilustra a Figura 8.  

Figura 8 – O projeto como conversão 

 
Fonte: (HUDOVILLA, KOSKELA; LAUTANALA, 1997) 

O principal papel do agente de projeto é a tomada de decisões e resolução de 

problemas. A melhoria do processo, conforme essa abordagem é baseada em tornar as 

atividades mais eficientes e eficazes como, por exemplo, através do uso de ferramentas de 

projeto como o Building Information Modeling (BIM) ou Computer Aided Design (CAD).  

Hudovilla, Koskela e Lautanala (1997) apontam desvantagens da abordagem do 

processo como conversão, uma delas é que existem atividades ao longo do processo que não 

agregam valor ao produto e que não são explicitas no modelo baseado nessa abordagem. 

Como exemplo, a falta de definição dos clientes de cada etapa subsequente do processo. Para 

os autores, essa deficiência contribui para aparição de problemas dentro do processo de 

projeto, tais como: a) retrabalhos devidos a erros que só são detectados em fases avançadas do 

processo; b) muitos requisitos que não são definidos no início do processo; c) pouca interação 

entre os projetistas; d) longas esperas para prosseguimento das etapas por serem 

desenvolvidas dentro do processo sequencial; e e) outras atividades que não agregam valor, 
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podendo influir no alto custo e baixa qualidade do processo. 

 

2.2.4.2 O projeto como fluxo 

 

Para Tzortzopoulus (1999, p.35), “o principal insumo do processo de projeto é a 

informação”. A autora contribui citando Levin (1966) que descreve que o processo de projeto 

pode ser analisado através de suas atividades, podendo as mesmas serem divididas em dois 

grupos principais: atividades que geram informação e atividades que processam informação. 

Conforme Hudovilla, Koskela e Lautanala (1997), esses grupos podem ser caracterizados 

conforme mostra a Figura 9. Os autores consideram esse processo também como conversão, 

além de que, as informações podem ainda estar em movimento, espera ou inspeção. Estas são 

as atividades de fluxo do processo de projeto que, normalmente, não são devidamente 

consideradas dentro do sistema convencional de produção das empresas construtoras 

(TZORTZOPOULUS, 1999). 

Figura 9 – O projeto como fluxo 

 
Fonte: (HUDOVILLA, KOSKELA; LAUTANALA, 1997) 

Pela consideração desses fluxos dentro do processo, busca-se analisar e medir os 

fluxos de informação através das perdas internas (atividades que não agregam valor), tempo 

de duração e valor do produto final para o cliente (KOSKELA, 1997). Neste sentido, o tempo 

necessário para a transferência de informações, a espera para a execução das atividades 

subsequentes do processo, inspeções e outras atividades que não agregam valor ao produto, 

devem ser consideradas como perdas que devem ser eliminadas sempre que possível 

(KOSKELA, 1992). Entretanto, é necessário cautela na eliminação dessas atividades de fluxo, 

pois existem fluxos que não podem ser eliminados à exemplo do tempo despendido com 

análise crítica dos projetos. 

A análise crítica pode ser considerada, dentro dessa abordagem, como a atividade de 

inspeção. Esta deve ser realizada, quando do recebimento dos projetos pelo cliente, conforme 

indica a ISO 9001(ABNT, 2015) no seu item 8.3.2, para avaliação geral do andamento do 

projeto e desenvolvimento com relação aos requisitos planejados. Portanto, mesmo sendo 
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uma atividade de fluxo, não deve ser considerada como perda dentro do processo.       

Koskela (1992) contribui afirmando que as atividades da Indústria da Construção Civil 

deveriam ser vistas como uma composição de processos de fluxos, visto que o processo 

projetual de edificações deverá estar baseado em fluxos e na eliminação de desperdícios 

associados ao projeto e à construção. E ainda indica que na década de 90 os problemas de 

fluxos mais agudos já eram caracterizados pelo processo tradicional de produção e conceitos 

de organização, ou pelas peculiaridades da construção. 

 Além disso, a incidência de modificações de projeto em fases avançadas, segundo 

Koskela (1992), deve ser minimizada evitando-se perda. O autor indica que a redução de 

perdas e de incertezas nas fases iniciais do processo pode ser atingida pela definição do 

escopo do projeto e da visão sistêmica de todo o ciclo de vida útil da edificação. 

 

2.2.4.3 O projeto como gerador de valor 

 

A abordagem do projeto como gerador de valor tem suas origens nos processos de 

gestão da qualidade, através da obtenção da conformidade do produto em relação à satisfação 

das necessidades dos clientes (PERALTA, 2002).  

Huovila, Koskela e Lautanala (1997) representam o projeto como gerador de valor 

(Figura 10). Os dois principais componentes da qualidade estão, desta forma, relacionados ao 

desempenho do produto e ao número de defeitos por ele apresentados. É importante salientar 

que para avaliação do valor agregado ao projeto deve-se levar em consideração tanto o cliente 

final quanto os requisitos dos clientes internos do processo (HUOVILA; KOSKELA; 

LAUTANALA, 1997). 

Figura 10 – O projeto como gerador de valor 

  
Fonte: (HUDOVILLA, KOSKELA; LAUTANALA, 1997) 

O valor através do processo é determinado, segundo Koskela (1992), pela observação 

se as exigências foram convertidas em uma solução de projeto; se o nível de otimização foi 

alcançado; ou sabendo o impacto de erros de projeto que são descobertos durante o 
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desenvolvimento das atividades subsequentes.  

Nesse sentido, Romano (2003) colabora afirmando que para agregar valor ao projeto 

através do seu desenvolvimento é preciso identificar o que é valor para os clientes (internos e 

externos), quais as atividades de projeto serão realizadas e quais as suas expectativas, 

entendê-las e transformá-las em especificações técnicas durante o desenvolvimento do 

projeto. 

Koskela (2007, p.22, tradução da autora) apresenta uma comparação entre as três 

abordagens de análise, referindo ainda exemplos de ferramentas que poderiam ser empregadas 

na modelagem do problema, conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Comparação entre as abordagens do modelo de processo 

Abordagem do projeto 

 CONVERSÃO FLUXO GERADOR DE VALOR 

Conceitualização 
Conversão de requisitos 

no projeto de um 

produto 

Fluxo de informações, 

composto por conversão, 

inspeção, movimento e 

espera 

Processo onde o valor ao 

cliente é criado através da 

satisfação de suas 

necessidades 

Princípios 

Decomposição 

hierárquica; controle e 

melhoria das atividades 

decompostas 

Eliminação de perdas 

(atividades 

desnecessárias); redução 

de tempo 

Diminuição da diferença 

entre o valor atingido e o 

melhor valor possível 

Contribuição 

prática 

Controlar as atividades a 

serem desenvolvidas 

Controlar a minimização 

das atividades 

essencialmente 

desnecessárias 

Controlar para que os 

requisitos dos clientes 

sejam atingidos da melhor 

maneira possível 

Exemplos de 

ferramentas de 

modelagem 
Fluxogramas 

Matriz de estrutura de 

projeto (Design Structure 

Matrix-DSM) 

Desdobramento da Função 

Qualidade (Quality 

Function Deployment-

QFD) 
Fonte: (KOSKELA, 2007, tradução da autora) 

Diante do exposto, para desenvolvimento do modelo, serão levadas em consideração 

as abordagens das atividades aqui apresentadas, almejando a redução de perdas e de 

incertezas nas fases iniciais do processo de projeto, e a diminuição da incidência de 

modificações de projeto em fases de execução, conhecendo, também, que os esforços 

necessários para a transferência de informações no processo do projeto podem ser obtidos 

através da aproximação dos seus intervenientes, por meio de troca de informações, a fim de 

evitar incompatibilidades entre os projetos e perdas devido a longos períodos de esperas.  
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2.2.5 Engenharia simultânea 

 

No item 2.2.2, os modelos propostos por Tzortzopoulos (1999) e Romano (2003) são 

baseados na Nova Filosofia de Produção, também chamada de produção enxuta. Ligados à 

filosofia da produção enxuta, surgiram vários conceitos partindo do JIT e TQM. Entre eles 

encontram-se a manutenção produtiva total, a melhoria contínua, o benchmarking, a 

reengenharia, a engenharia simultânea, entre outros. 

Nas últimas décadas, muitos autores vêm trabalhando os princípios da engenharia 

simultânea dentro dos processos da construção civil e principalmente dentro do processo de 

projeto visto que, a mais relevante contribuição da Engenharia Simultânea (ES) é considerar a 

formação de equipes multidisciplinares para que o projeto seja desenvolvido em 

conformidade às necessidades dos clientes internos e externos. 

Conforme Ferreira A. B. (1993), o conceito de Engenharia Simultânea (Concurrent 

Engineering) manifestou-se durante desenvolvimento do projeto Taurus, na Ford Motor 

Company nos EUA, sendo esse conceito conhecido em outras indústrias como engenharia 

concorrente, na indústria mecânica em geral e engenharia paralela, na indústria eletrônica. 

Huovila, Koskela e Lautanala (1997) descrevem que não existe consenso sobre a 

definição, características básicas e métodos da ES e citam que uma das primeiras definições 

foi a de Carter e Baker. Esses descrevem a engenharia simultânea como:  

[...] uma abordagem sistemática para o desenvolvimento simultâneo e integrado do 

projeto do produto e de seu processo de produção. Esta abordagem pretende fazer 

com que sejam levados em consideração todos os elementos do ciclo de vida útil do 

produto desde o conceito inicial do projeto, tendo em vista qualidade, tempo e os 

requisitos dos clientes finais (CARTER; BAKER, 1992 apud HUOVILA; 

KOSKELA; LAUTANALA, 1997, p.151, tradução da autora). 

De modo semelhante, a ES pode ser definida, conforme Werner (1995), como um 

modo sistemático para o projeto simultâneo e integrado de produtos e de seus processos 

relacionados, incluindo manufatura e suporte. 

No Brasil, no final da década de 90 e início dos anos 2000, surgiram alguns estudos da 

Engenharia Simultânea aplicada ao projeto de edifícios: Fabricio e Melhado (1998); Melhado 

(1999); Fabricio, Baía e Melhado (1999); Tzortzopoulus (1999); Fabricio (2002); Romano 

(2003), nos quais se empregou o termo de Projeto Simultâneo. Este termo está usualmente 

presente na indústria seriada, e é entendido como um trabalho que deve ser realizado 

conjuntamente pelas equipes de diversas especialidades eliminando, assim, a sequencialidade 
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no desenvolvimento de projetos, em busca de maior eficiência e desempenho dos produtos e 

processos (FABRICIO, 2002; MELHADO, 2001). 

Foi possível identificar a existência de pontos em comum, entre os trabalhos iniciais, a 

respeito da ES aplicada ao processo de projeto. Eles apontam sobre as mudanças necessárias 

para a implantação da simultaneidade nas etapas do processo de projeto. Todos os estudos 

destacam a necessidade de coordenação das atividades de forma paralela entre os 

intervenientes do desenvolvimento do projeto. Outra questão necessária abordada é a 

mudança cultural das empresas construtoras para considerar o projeto como um processo de 

cooperação entre os agentes e também a utilização de Tecnologia da Informação para auxiliar 

na comunicação e coordenação dos processos. 

Fabricio, Baía e Melhado (1999) mostram como seria um modelo genérico para 

organização do processo de projeto de forma integrada e simultânea (Figura 11). 

Figura 11 – Modelo genérico para organização do processo de projeto de forma 

integrada e simultânea 

 
Fonte: (FABRICIO, BAÍA; MELHADO, 1999) 

A partir do modelo proposto pelos autores supracitados, pode-se perceber o motivo da 

elaboração de projetos, inserida no contexto da engenharia simultânea, não ser praticada pelas 
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empresas construtoras e escritórios de projetos. Nesse processo deve haver, conforme cita 

Fabricio (2002), ampla interação entre departamentos e entre especialidades, de forma a 

integrar pessoas em grupos multidisciplinares, inclusive interdepartamentais. Para que isso 

seja realizado, o autor menciona que é “preciso mobilização de uma força tarefa 

multidepartamental, rompendo com as barreiras hierárquicas rígidas e estabelecer 

organogramas matriciais ou funcionais cruzados na conformação das equipes de projeto” 

(FABRICIO, 2002, p.162). 

Isso porque diferente da filosofia da produção enxuta (pautada na simultaneidade), é a 

filosofia de produção convencional (pautada na engenharia sequencial), fortemente presente 

na indústria da construção. Essa última baseia-se no modelo de conversão, conforme descrito 

por Koskela (1992), segundo o qual os insumos (input) são transformados em um produto 

(output) através de um processo de conversão. Segundo este modelo, cada processo pode ser 

dividido em subprocessos, que também são considerados conversões. Já o modelo 

preconizado pela produção baseada na ES é pautado na abordagem do sistema de produção 

como um conjunto de atividades de conversão e de fluxo que agregam valor ao produto final. 

Contudo, a utilização da filosofia de trabalho da Engenharia Simultânea, no processo 

de projeto de edificações, não pode ser tida ainda como uma realidade, mas sim, como “uma 

importante tendência que vem sendo considerada e trabalhada por diversos profissionais 

ligados ao setor” (ROMANO, 2003, p.136).  

Isso explica o motivo pelo qual o modelo de processo elaborado nesse estudo não ser 

fundamentado nos princípios da Nova Filosofia da Produção, mas sim adequando algumas 

abordagens da ES ao processo convencionalmente praticado, a fim de buscar melhorias no 

processo de projeto que possam ser implantadas dentro da cultura da indústria.  Muito 

embora, Maciel e Melhado (1995) afirmem que, a prática sequencial limita o potencial de 

influência na qualidade do processo de projeto e na racionalização da obra. 

 

2.2.6 Gerenciamento, coordenação e compatibilização de projetos 

 

Melhado (1994), Novaes (1996), Novaes (1998), Baía (1998), Melhado (2001), 

Fabricio (2002), apontam a necessidade de uma maior articulação entre os projetos e propõem 

modelos de gestão simultânea do projeto voltados à coordenação entre especialidades, pois a 

carência de comunicação entre os agentes dos projetos, a falha no gerenciamento e 
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prioritariamente, a falta de compatibilização dos diferentes projetos de engenharia a serem 

executados, resultam em sequenciadas falhas descobertas apenas no momento da execução, 

sendo inevitável a reparação, gerando perdas, não previstas. 

Segundo Tzortzopoulus (1999), o gerenciamento de projetos e dos serviços de 

engenharia é uma das áreas mais desconsideradas nos empreendimentos de construção, 

levando à substituição do planejamento e do controle pela “desordem”, devido improvisação 

no processo. 

Pelo gerenciamento de projetos entende-se como o “planejamento e controle das 

atividades de projeto, visando assegurar os aspectos relativos à distribuição do tempo, o 

desenvolvimento e equacionamento do fluxo de informações e trocas de produtos 

intermediários, incluindo as ações corretivas necessárias” (TZORTZOPOULUS, 1999, p.74). 

Desta forma, conforme ilustra Melhado (1994), representado na Figura 12, o gerente 

de projeto deve assumir a liderança do projeto, tanto interna quanto externamente à empresa 

construtora, sendo o centro das comunicações e coordenando os esforços do grupo de projeto 

conforme ilustrado. 

Figura 12 – O gerente de projeto assumindo a coordenação da equipe de projetos 

 
Fonte: (MELHADO, 1994)  
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Nóbrega Júnior e Melhado (2013, p.4) apontam que: 

[...] em consequência da diversidade de projetos que estão envolvidos na construção 

de edifícios, há o aumento da complexidade das atividades do projeto, assim como 

aumento da quantidade de novos materiais, tecnologias e da quantidade de serviços 

que antes não existiam, além da própria terceirização dos serviços decorrentes da 

concepção da obra como um “serviço de montagem”.  

Os autores ainda afirmam que nesse contexto, o coordenador de projetos surge como 

agente fomentador não apenas da interação e cooperação entre todos os agentes envolvidos no 

processo de projeto, mas também do bom resultado do processo e das soluções de projeto 

adotadas (NÓBREGA JÚNIOR; MELHADO, 2013).   

Souza et al (1995, p.142) explicam a importância da coordenação de projetos, e dizem 

que: 

[...] é uma função gerencial a ser desempenhada com a finalidade de assegurar a 

qualidade do projeto como um todo durante o processo. Trata-se de garantir que as 

soluções adotadas tenham sido suficientemente abrangentes, integradas e detalhadas 

que, após terminado o projeto, a execução ocorra de forma contínua, sem 

interrupções e improvisos dados ao projeto. 

Portanto, faz-se necessária a coordenação com a compatibilização dos projetos de 

forma externa ou seu desenvolvimento, devido principalmente a separação entre projeto e 

execução.  

Nesse sentido, Novaes (1996) aponta que a compatibilização constitui-se em um 

importante fator de melhoria da construtibilidade das soluções adotadas e de racionalização 

construtiva, pois proporciona a harmonia física, tecnológica e produtiva dos elementos e 

sistemas que interagem na edificação.  

Entretanto, a coordenação de projetos não se restringe apenas à compatibilização, 

embora essa seja a atividade primordial, que torna os projetos compatíveis, proporcionando 

soluções integradas de diversas áreas a fim de obter um produto exequível (MIKALDO; 

SCHEER, 2008).  

Segundo Gus (1996), a finalidade da compatibilização é subordinar os interesses 

individuais dos projetistas às demandas do processo como um todo. O autor salienta, ainda, a 

necessidade que se trabalhe dentro de uma visão sistêmica, onde todos os intervenientes 

passam a ter um papel fundamental no processo, tanto na participação cooperativa no 

desenvolvimento dos projetos, quanto no próprio aprimoramento contínuo deste processo. 

Melhado (2005) aponta que na compatibilização, diferentes projetos de distintas 
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especialidades são superpostos para verificar as interferências entre eles, e os problemas são 

evidenciados para que a coordenação possa agir sobre eles e soluciona-los. O autor ainda 

indica que a compatibilização deve acontecer quando os projetos já estão concebidos, 

funcionando como uma “malha fina”, na qual possíveis erros possam ser detectados. 

Conforme Callegari (2007), a compatibilização consiste numa atividade de gerenciar e 

integrar projetos afins, visando o perfeito ajuste entre eles, o que contribui para a obtenção 

dos padrões de controle de qualidade de determinada obra. Tendo como primordial a 

diminuição de conflitos entre os projetos do empreendimento, contribuindo para a execução, 

otimização e utilização de materiais, tempo e mão de obra, bem como as posteriores 

manutenções.  

A autora referida acima, diz que a compatibilização é imprescindível para uma 

produção controlada, e que esta é uma atividade viva e constante durante a concepção dos 

projetos complementares e mutante para o projeto arquitetônico. Apesar disso, Tzortzopoulus 

(1999) segue o pensamento de Melhado (2005), quando defende a necessidade de um controle 

externo da atividade de compatibilização (por parte da gestão ou coordenação dos projetos), 

pois muitas vezes as interferências entre os projetos não são identificadas ao longo de seu 

desenvolvimento, e assim geram problemas que somente são detectados na construção. 

Lantelme (1994), em seu estudo de proposta de um sistema de indicadores de 

qualidade e produtividade para a construção civil, apresenta que é frequente nas obras a 

ocorrência de situações que exigem modificações de projeto, devido incompatibilidades entre 

projetos ou entre estes e as especificações e, diante disso, estabelece como um indicador para 

melhoria dos processos das empresas construtoras, o número de incompatibilidade entre os 

projetos, uma vez que este indicador pode fornecer um maior número de informações não só 

para avaliar a qualidade da descrição dos projetos como, também, para realimentar vários 

processos da empresa. 

Sendo assim, as incompatibilidades podem ser um elemento importante para avaliar a 

qualidade de um processo de projeto. Lantelme (1994) indica que a medição destes 

indicadores fornece uma visão mais abrangente das inter-relações entre as fases de execução e 

projeto, evidenciando as origens dos problemas de incompatibilidades e modificações que 

ocorrem durante a execução.  

Diante disso, para elaboração do modelo de processo de projeto optou-se por avaliar, 

também, a questão da coordenação entre os projetos sabendo das incompatibilidades entre 
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projetos detectadas durante a fase de execução. Picchi (1993) afirma que a coordenação dos 

projetos é fundamental não só para garantir a qualidade do produto final, como também influi 

na construtibilidade, na produtividade, e na diminuição do retrabalho.  

Para Lantelme (1994, p.81) é importante o conhecimento da origem ou causas das 

incompatibilidades entre os projetos manifestadas nas obras, pois essas: 

[...] encontram-se em vários processos da empresa. Desta forma, as ações 

necessárias à melhoria dos resultados destes indicadores devem promover 

intervenções em diversos processos, inclusive os administrativos, necessitando, para 

sua efetiva implantação, do envolvimento e comprometimento de diferentes setores 

e pessoas da empresa, principalmente, da alta gerência.  

Assim sendo, a compatibilização adequada dos projetos envolvidos no processo, o 

planejamento e controle dos projetos, constitui-se uma ferramenta para início de 

racionalização e melhoramento da construtibilidade. 

 

2.2.7 Construtibilidade 

 

No processo de desenvolvimento de projetos, a compatibilização é uma atividade de 

gerenciamento fundamental para detectar e minimizar interferências construtivas 

(MELHADO, 1994). Conforme o autor citado, essa atividade pode aumentar a efetividade do 

projeto, favorecendo assim o processo de execução do empreendimento no canteiro, 

aumentando a interação entre o projeto e a obra. Para Rodriguez e Heineck (2003), a interação 

entre projeto e obra, indica critérios de melhoria de construtibilidade.  

Os primeiros estudos sobre construtibilidade sugiram nos Estados Unidos, em 1983 e 

na Europa, em 1985, a partir da constatação de que os problemas ocorridos em obras eram 

ocasionados, na maioria das vezes, pela falta de integração entre as fases de projeto e a fase de 

execução (VANNI, 1999). 

O Construction Industry Institute (CII) definiu construtibilidade pela primeira vez em 

1986 como “o uso ótimo do conhecimento e experiência de construção em planejamento, 

projeto, aquisição e operações de campo para atingir os objetivos gerais do projeto” (CII, 

2017, n.p.).  

Para Franco e Agopyan (1993), a construtibilidade se constitui em um dos princípios 

empregados para o desenvolvimento dos projetos que fundamenta grande parte das medidas 

de racionalização do processo construtivo.  
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Portanto, as soluções bem definidas no processo projetual dos edifícios estão 

intimamente ligadas à construtibilidade (FABRICIO, 2002). O referido autor contribui com o 

pensamento quando diz que: 

[...] a qualidade e o detalhamento das soluções projetuais é importante para 

disponibilizar, ao pessoal da obra, o que se espera do produto e dos subsistemas 

construtivos. Nessa mesma direção. A integração das soluções de especialidades e a 

compatibilidade das informações presentes nos vários projetos são fundamentais 

para que a obra possa executar os subsistemas sem interferências não previstas 

(FABRICIO, 2002, p.201). 

 

2.3 O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO SUPORTE AO PROCESSO 

DE PROJETO 

 

Com o advento da Tecnologia da Informação (TI), a divisão sequencial das etapas do 

projeto tem se transmudado, nos últimos anos. A partir da década de 80, as automações 

tornavam as atividades do processo de projeto mais rápidas e eficientes, além de permitirem 

um aumento do fluxo de informações a serem processadas (NASCIMENTO; SANTOS, 

2001). 

 Os autores supracitados, dizem que as ferramentas utilizadas inicialmente eram 

“genéricas”, como: planilhas eletrônicas, sistemas de banco de dados e editores de texto, e que 

posteriormente foram utilizadas ferramentas especializadas para ajudar no desenvolvimento 

de desenhos (CAD), na elaboração de orçamentos e no gerenciamento de projetos.  

 

2.2.8 Racionalização 

 

Na sua tese, Melhado (1994) levanta várias definições, conforme diferentes autores, 

para o termo racionalização construtiva. Basicamente, as definições descrevem a 

racionalização como um sistema que auxilia na evolução dos processos construtivos em busca 

da melhoria da qualidade, através da otimização de recursos (naturais, humanos, econômicos, 

temporais), diminuindo desperdícios, melhorando os resultados, obtendo, assim, processos 

mais eficientes. O autor afirma que:  

[...] a racionalização é um princípio que pode ser aplicado a qualquer método, 

processo ou sistema construtivo e, no caso do processo construtivo tradicional, 

significa a implementação de medidas de padronização de componentes, 

simplificação de operações e aumento de produtividade que podem trazer grandes 

reduções de custo. No entanto, a maior parte destas medidas têm de ser adotadas 
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ainda na etapa de projeto, pelas suas implicações quanto a dimensões, especificações 

e detalhes que são incorporados (MELHADO, 1994, p.108). 

Peralta (2002, p.48) resume muito bem quando indica que “o principal objetivo da 

racionalização é o de se obter maior produtividade, eficiência no trabalho e qualidade do 

produto com o melhor aproveitamento de recursos considerando-se os procedimentos de 

execução durante as fases de projeto”. 

Com isso, a utilização de princípios de racionalização construtiva ao processo do 

projeto implica no desenvolvimento de um projeto analisado sob a ótica da economicidade, 

eficiência e otimização, aspectos estes também defendidos na teoria da construtibilidade 

(PERALTA, 2002). 

 

2.3.1 Contribuições do CAD no processo de projeto 

 

O termo Computer Aided Design, usualmente chamado CAD, idealizado por Ross e 

Baumann, foi empregado inicialmente pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos 

anos 60, em um anteprojeto chamado Computer Aided Design Project (RUSCHEL; 

BIZELLO, 2011). 

Desde então os sistemas computacionais (software) CAD vem se desenvolvendo e 

sendo uma importante ferramenta industrial, tanto para representação de desenhos, quanto 

para o gerenciamento de processo de projeto. Já em 1998, Veeramani, Tserng e Russell 

apresentam que os sistemas CAD servem inclusive como base para a engenharia simultânea e 

para construção e projeto integrado por computador (particularmente para análise de 

construtibilidade, seleção de equipamentos e recursos, geração do planejamento dos processos 

e controle operacional em tempo real). 

O uso da TI refletida na utilização da tecnologia CAD é vista por Fabricio (2002, 

p.165) como “facilitador e catalisador da integração entre os especialistas envolvidos no 

desenvolvimento do projeto a partir dos princípios da engenharia simultânea”, sendo uma 

ferramenta de suporte às decisões e à interação entre especialistas. 

Scheer e Azuma (2009) apontam que existem duas linhas de sistema CAD para a 

elaboração e gerenciamento dos projetos, quais sejam: sistemas CAD convencionais 

(modelagem baseada em entidade) e sistemas CAD com modelagem de produto (modelagem 

baseada em objeto). O suporte lógico que admite a modelagem baseada em objetos incorpora 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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o conceito BIM. Tais objetos são chamados de objetos inteligentes (objetos paramétricos de 

construção), onde, além das propriedades espaciais associadas a sua representação, 

apresentam propriedades intrínsecas (tempo, custo, entre outras dimensões possíveis) 

(FREITAS, 2014). 

 

2.3.2 Conceito BIM no desenvolvimento e gerenciamento de projetos 

 

Pode-se dizer que o conceito de Building Information Modeling é recente e conforme 

Ruschel et al. (2010), tem sua origem nas pesquisas desenvolvidas por Chuck Eastman para 

incorporação do conceito de modelo de informação do produto nos setores de Arquitetura, 

Engenharia e Construção (AEC). Conforme Eastman et al. (2008) citado por Ruschel et al. 

(2010), BIM é como uma tecnologia de modelagem associada a um conjunto de processos 

para produzir, comunicar e analisar modelos da construção. 

Segundo Fu et al. (2006), as ferramentas do BIM são capazes de abordar questões 

múltiplas de informação do projeto, como questões de sustentabilidade, acessibilidade, 

eficiência energética, prevenção de acidentes, custeio, acústica, térmica e etc. Além disso, em 

consonância  com os mesmo autores, o BIM auxilia na padronização de informações de 

projetos e planejamento, que usualmente são considerados fragmentados nas diversas etapas e 

aspectos de um projeto de edificação. Assim, utilizando o BIM, as informações podem se 

adequar aos requerimentos e formatos de interfaces, banco de dados, arquivos e dados de 

intercâmbio nas aplicações computacionais (ANDRADE; RUSCHEL, 2009).  

Scheer e Azuma (2009, n.p.) contribui para a compreensão da tecnologia BIM quando 

dizem que: 

O uso de BIM favorece um ambiente de construção e projeto integrado por 

computador. Através de modelos e padronização dos dados, é possível o intercâmbio 

de informações entre os envolvidos no empreendimento. Isso torna a indústria da 

construção civil mais ágil e preparada para as mudanças necessárias e para as 

particularidades da atividade. Dessa maneira, o uso de Building Information 

Modeling contribui para o gerenciamento das atividades, reduzindo custos, conflitos 

entre stakeholders e favorecendo a comunicação, pois as discussões acabam girando 

em torno de um único modelo computadorizado. O Building Information Modeling 

também fomenta a engenharia simultânea, já que permite a análise de todos os 

elementos do ciclo de vida do projeto, além de possibilitar o trabalho paralelo das 

etapas do processo de projeto.  

Há vários estudos que mostram a eficiência do uso do BIM no desenvolvimento dos 

projetos, no entanto, para que este seja totalmente incorporado, é necessária uma 
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reestruturação dos processos de projeto, de modo que exista uma maior colaboração entre os 

projetistas e adoção de atributos padronizados (SCHEER; AZUMA, 2009). 

Assim, diante do exposto no decorrer desse capítulo, percebe-se que o fluxo da 

informação é a chave do sucesso para a integração entre processo de projeto e processo de 

execução da obra. A integração entre o processo de projeto e execução está na tradução 

efetiva da comunicação, no desenvolvimento do projeto com a informação da execução da 

obra e no gerenciamento, coordenação e compatibilização dos projetos.  

Resumidamente, a eficiência da relação projeto-obra está na tradução de melhoria de 

todo fluxo do processo de projeto, pois, conforme Whelton e Ballard (2002), o ineficiente 

processamento das informações e a falta de compartilhamento das decisões tomadas ao longo 

do processo, influenciam negativamente o processo de projeto.  
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3 MÉTODO DA PESQUISA 

 

Esta seção refere-se à descrição dos procedimentos utilizados para atingir o objetivo 

proposto pelo trabalho. Os processos da pesquisa estão divididos em quatro subseções, 

iniciando com caracterização da pesquisa e das empresas envolvidas nesse estudo, seguido 

pela divisão das etapas e dos procedimentos de operacionalização. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com Demo (1995), Marconi e Lakatos (2003) e Turrioni e Mello (2012), a 

pesquisa de cunho científico é classificada e caracterizada de acordo com vários critérios. O 

Quadro 2 reúne as classificações desta pesquisa, as quais serão embasadas detalhadamente. 

Quadro 2 – Caracterização da pesquisa 
Critério Classificação/Tipo 

NATUREZA 

(SILVA; MENEZES, 2001) e (BARROS; LEHFEL, 2000) 
APLICADA 

OBJETIVOS 

(VERGARA, 2009) e (GIL, 2008) 

EXPLORATÓRIA -

DESCRITIVA 

ABORDAGEM 

(MINAYO, 2001) e (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) 
QUALITATIVA 

MÉTODO 

(MARCONI; LAKATOS, 2003) 
INDUTIVO 

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

(YIN, 2005) 

ESTUDO DE 

MULTIPLOS CASOS 

Fonte: Autora (2017) 

Essa pesquisa se classifica como aplicada, conforme Silva e Menezes (2001) e Barros 

e Lehfel (2000), pois objetivou a geração de conhecimentos para aplicação prática de seus 

resultados, propondo a elaboração de um modelo de processo de projeto, que possa ser 

aplicado, pautado na diminuição de perdas e de geração de resíduos, envolvendo verdades e 

interesses da parte do empreendedor, apontando solução para o problema encontrado na 

realidade das construtoras.  

Considerando seus objetivos, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória-descritiva 

nos critérios propostos por Vergara (2009) e Gil (2008), pois buscou compreender e 

caracterizar as atividades do processo de projeto dos empreendimentos objetos de estudo, bem 
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como o campo de estudo, valendo-se da análise do conteúdo das entrevistas para descrição 

dos problemas de incompatibilidades entre os projetos e sua relação com os desperdícios e 

geração de resíduos na obra.  

Com relação à abordagem do problema, a pesquisa se classifica como qualitativa, por 

procurar resolver o problema do desperdício no âmbito da construção de edifícios. Essa 

classificação, segundo definição apresentada por Minayo (2001), trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  Gerhardt e Silveira (2009), complementarmente, afirmam que 

tal abordagem tem objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado 

fenômeno. 

Quanto ao método científico, para chegar ao conhecimento do modelo de processo de 

projeto genérico, o tipo de argumentação lógica que prevaleceu foi o indutivo (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). 

Por fim, do ponto de vista do método de procedimento dessa pesquisa, conforme 

destaca Yin (2005), pela realização da pesquisa de campo sobre as atividades desenvolvidas 

no processo de projeto das construtoras, esta se caracteriza como estudo de múltiplos casos.  

 

3.2 SELEÇÃO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS NOS ESTUDOS DE CASOS  

 

O universo da pesquisa foi composto pelas empresas construtoras de edificações 

verticais cadastradas junto ao Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa 

(Sinduscon-JP); já a amostra, foi composta por três empresas construtoras que aceitaram 

participar da pesquisa e que possuíam no momento da coleta dos dados, canteiros de obras 

ativos na cidade. 

Para a escolha das construtoras participantes da pesquisa foram utilizados os critérios 

de Miles e Huberman (1994) onde, para a escolha dos casos é preciso pensar primeiro nos 

casos que sejam típicos do fenômeno a ser estudado; depois pensar em casos que sejam 

opostos ou negativos ao fenômeno; e em terceira ordem, observar os casos considerados 

excepcionais ou discrepantes.  

Isso, pois os dois primeiros critérios possibilitam ao pesquisador estabelecer os limites 
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para composição de sua amostra dos estudos baseado na variação dos aspectos do fenômeno. 

Já o terceiro e último critério descrito pelos autores supracitados permite ao pesquisador 

“qualificar seus dados e especificar as variações ou contingências sob as quais o fenômeno se 

manifesta” (MILES; HUBERMAN, 1994, p.34).  

Assim sendo, para seleção das três empresas participantes, cada uma das empresas, 

separadamente, tiveram que se enquadrar em apenas um dos seguintes critérios de seleção: 

 Ter escritório/setor de projeto definido na empresa; 

 Não ter escritório/setor de projeto definido na empresa; 

 Não ter setor definido, mas que realize práticas que caracterizem uma gestão de 

projetos.  

Além disso, identificou-se que duas das três empresas selecionadas possuíam 

certificação de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). E observado que, conforme Meira e 

Araújo (2017, p.194), um Sistema de Gestão da Qualidade implantado em uma organização 

deve buscar atingir os seguintes objetivos: 

a) Ter foco na satisfação dos clientes, pelo atendimento a seus requisitos declarados 

e não declarados;  

b) Ser organizado com ênfase na gestão da qualidade dos processos inter-

relacionados em uma cadeia que agregue valor ao cliente;  

c) Ter preocupação com a melhoria contínua dos processos;  

d) Medir e avaliar os resultados do desempenho e eficácia do processo;  

e) Monitorar continuamente a satisfação dos clientes. 

Muito embora a preocupação com melhoria contínua dos processos seja um quesito 

estreitamente vinculado ao tema da pesquisa, a certificação dos Sistemas de Gestão da 

Qualidade, conforme Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro, 

2017), apenas atesta a conformidade do sistema de gestão das empresas em relação a 

requisitos normativos, não significando que os seus processos e/ou produtos tenham qualidade 

efetiva. 

 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTO DA PESQUISA 

 

Considerando sua classificação, aspirando ao atendimento dos objetivos apresentados 

na pesquisa, foram delineadas quatro fases com o propósito de estabelecer um processo de 

projeto.  

Seguindo o pressuposto literário de que qualquer pesquisa, sendo ela de qualquer área, 



69 

exige a pesquisa bibliográfica prévia, a primeira fase dessa pesquisa foi constituída de estudo 

bibliográfico, para conhecimento das contribuições científicas relevantes sobre processos de 

projetos; gestão, coordenação e compatibilização de projetos; engenharia simultânea, lean 

construction; sobre influência do processo de construção civil no meio ambiente; 

construtibilidade; racionalização e principalmente, para a seleção de modelos de processo 

existentes, que representam as atividades e informações que fluem no processo de projeto.  

Com o conhecimento adquirido na pesquisa bibliográfica, a segunda etapa, 

exploratória, compreendeu a pesquisa de campo, conhecendo o processo de projeto e os 

agentes de projetos das empresas objetos de estudo. 

Nessa fase, foi realizada a caracterização das empresas envolvidas, a fim de identificar 

responsabilidades pelo gerenciamento da empresa, a estrutura organizacional da empresa, a 

caracterização do processo de projetos, como acontecia o fluxo de informação dos projetos e 

sobre a utilização de tecnologias da informação nos processos. Essa caracterização foi 

possível através de entrevista estruturada direcionada ao responsável gerencial de cada 

empresa dos estudos de caso, conforme roteiro apresentado no Apêndice A.  

A escolha da entrevista estruturada, ou formalizada, como instrumento de coleta de 

dados se deu, pois conforme Gil (2011), esse instrumento desenvolve-se a partir de uma 

relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os 

entrevistados. 

De acordo com os estudos presentes no capítulo dois, e tendo em vista que a questão 

principal pesquisada está sempre pautada na identificação das etapas e atividades do processo 

de projeto que contribuam para minimizar os problemas de incompatibilidade entre os 

projetos, as principais informações coletadas foram: a) descrição das principais etapas e 

atividades do processo de projeto; b) marcos de início e fim das etapas; c) definição dos 

papéis e responsabilidades do gerente de projetos d) dados que caracterizavam uma equipe 

multidisciplinar; e) estrutura, tipo de documentação e tecnologia computacional utilizada; f) 

itens de controle e verificação de projetos utilizados; e g) ações desenvolvidas para melhorar 

o desempenho do processo de projeto.  

Apesar do primeiro roteiro de entrevista (Apêndice A) ser direcionado para o 

representante gerencial de cada empresa, este foi aplicado ao gestor da obra na Empresa A, 

pois nessa não tinha definição de um setor de projetos físico dentro da empresa e o próprio 

gestor da obra desempenhava a função análoga a de gestor de projetos.  
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De modo semelhante aconteceu na Empresa B, esta tinha toda estrutura física e 

organizacional preparada e definida para o setor de projeto, porém pela baixa demanda dos 

projetos e pouco volume de construção de obras, o setor estava temporariamente desativado, 

ficando o gestor da obra responsável, também, pela gestão dos projetos e outras atividades 

administrativas referentes aos projetos.  

Ainda nessa fase, foram realizadas as caracterizações das obras selecionas, através de 

entrevista estruturada direcionada ao gestor de cada obra das empresas dos estudos de casos, 

conforme roteiro presente no Apêndice B, no intuito de identificar problemas na execução das 

etapas de construção, devido incompatibilidade entre os projetos, bem como a relação das 

perdas e retrabalhos ligados a essas incompatibilidades. 

A terceira fase foi constituída da análise dos processos de projetos existentes nas 

empresas pesquisadas, os quais foram confrontados com os processos já existentes na 

literatura, seguida da identificação de quais etapas apresentavam problemas que interferiam 

na qualidade do projeto, gerando incompatibilidades e consequentemente perdas na execução 

do empreendimento.  

Por fim, após aplicação dos instrumentos, as informações obtidas foram compiladas e 

estudadas e, com o auxílio da investigação bibliográfica realizada, foi elaborado o modelo 

básico de processo de projeto baseado nas construtoras dos estudos de casos. O modelo foi 

desenvolvido por meio de um software que utiliza a linguagem Business Process Modeling 

Notation (BPMN) para criação de fluxogramas. No modelo estão contidas as principais 

atividades a serem desenvolvidas para gerar uma boa comunicação entre os intervenientes do 

projeto e um bom fluxo de informação, a fim de diminuir as incompatibilidades entre os 

projetos manifestadas na execução da obra, as quais causam perdas. Na Figura 13, a baixo, 

estão apresentadas de forma simplificada as etapas de desenvolvimento da pesquisa. 

Figura 13 – Etapas de desenvolvimento da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2017) 
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4 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS E ANÁLISE DOS SEUS PROCESSOS DE 

PROJETOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as características das três empresas construtoras 

participantes do estudo e análise das suas atividades projetuais, através as informações obtidas 

por meio das entrevistas realizadas junto as empresas construtoras incorporadoras descritas no 

capítulo três. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

4.1.1 Empresa A 

 

A construtora A tem sede na cidade de João Pessoa e foi fundada por três sócios em 

2008. Atualmente tem envolvimento em onze empreendimentos, sendo sete empreendimentos 

já finalizados e entregues e quatro em construção. Pode-se considerar que a Empresa A é de 

médio porte e atua há quase 10 anos no mercado, realizando empreendimentos verticais de 

caráter multifamiliar, iniciando atualmente investimentos em construções do ramo hoteleiro. 

Nos dias atuais, a empresa constrói aproximadamente 700,00m²/mês e possui um 

quadro efetivo de 120 funcionários. Até outubro de 2016 a empresa possuía certificação nível 

A, através do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras 

(SiAC) do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP-H), porém não há 

renovação vigente da certificação.   

A estrutura organizacional da empresa é bem definida, considerada hierárquica e 

verticalizada, estando todos os funcionários subordinados ao conselho diretor, conforme 

apresentado na Figura 14.   
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Figura 14 – Organograma da Empresa A 

 
Fonte: Autora (2017) 

Pela visualização do organograma, percebe-se que a empresa dispõe de estrutura física 

destinada ao setor de projetos, sendo o setor de Engenharia responsável pela gestão de todas 

as obras e o setor identificado como Obras, no organograma, representa o gestor de cada obra 

que também é responsável pelas atribuições de planejamento, orçamento e 

gestão/coordenação dos projetos de engenharia. 

 

4.1.2 Empresa B 

 

A Empresa B foi fundada em 1985, possuindo mais de 30 anos de experiência no 

mercado de construções residenciais de médio/alto porte em João Pessoa. Esta construtora 

atua na execução de projetos relacionados à construção de edifícios verticais multifamiliar, 

tendo também experiência na construção de um único condomínio residencial horizontal.  

A empresa possui os certificados ISO 9001 emitido pelo Inmetro e certificação do 
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PBQP-H, nível A, vigente até janeiro de 2018.  

Por não contar com nenhum lançamento de empreendimentos futuros, a empresa está 

com um quadro reduzido de apenas 40 funcionários efetivos e indicou uma produção, com 

relação ao ano passado, de cerca de 2760 m²/ano.  

Essa empresa tem uma estrutura organizacional bem hierarquizada e mais complexa 

do que a Empresa A (Figura 15). 

Figura 15 – Organograma da Empresa B 

 
Fonte: Autora (2017) 

Por causa da pouca demanda de construções, no momento, a empresa está com o setor 

de projetos, interno ao setor de suprimentos, e o de planejamento e orçamento, desativados, 

ficando o gestor da única obra em atividade, responsável pela gestão e coordenação de 

projetos.  

 

4.1.3 Empresa C 

 

A construtora-incorporadora tem sede em João Pessoa desde 2008, e foi fundada 
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inicialmente por dois sócios. No momento da pesquisa, a empresa contava apenas com um 

diretor-presidente. A Empresa C tem vários empreendimentos entregues entre eles um 

condomínio residencial horizontal e um edifício comercial. Atualmente está com uma obra em 

fase de entrega, uma em fase de estudo de viabilidade e uma, de alto padrão, em construção. 

A construtora-incorporadora decidiu, em 2010, implantar os Sistemas de Gestão da 

Qualidade (ISO 9001 e SiAC do PBQP-H ). A princípio a empresa adquiriu o nível D e, logo 

em seguida, passou ao nível C (antigo nível de adesão). Em 2013 foi feito um upgrade rumo 

ao atendimento total dos requisitos do SiAC, resultando, em maio de 2014, na obtenção das 

certificações ISO 9001:2008 e PBQP-H nível A. Este ano a empresa foi submetida à auditoria 

externa para renovação da certificação PBQP-H com validade até junho de 2018. 

Atualmente a Empresa C conta com um quadro de efetivos de 109 funcionários diretos 

e 49 indiretos (terceirizados), entre a obra e a sede da empresa, tendo um total de 158 

funcionários, construindo cerca de 650,00m²/mês.  

A Empresa C possui um sistema de hierarquização organizacional mais detalhado do 

que as Empresas A e B (Figura 16) e tem um setor de projeto bem definido, com gestor e 

agente de projeto, em pleno funcionamento. 
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Figura 16 – Organograma da Empresa C 

 
Fonte: Autora (2017)
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De maneira sintetizada, o Quadro 3 mostra o resumo das principais características das 

empresas estudadas. 

Quadro 3 – Caracterização das empresas estudadas 

Empresa 

Tempo de 

atuação no 

mercado 

(anos) 

Área de 

atuação no 

mercado 

Número de 

funcionários 

(und.) 

Média de área 

construída  

(m²/mês) 

Certificação 

de Sistema de 

Gestão da 

Qualidade 

A 10  
Residencial/ 

Hoteleira 
120 700 Não 

B 32  Residencial 40 230 Sim 

C 9  
Residencial/ 

Comercial 
158 650 Sim 

Fonte: Autora (2017) 

 

4.2 ANÁLISE DOS PROCESSOS DE PROJETOS 

 

Inicialmente, a coleta das informações acerca da caracterização das empresas e dos 

processos de projetos praticados por elas, envolveu questões relativas à organização física do 

setor de projeto; ao fluxo das informações do processo de projeto; à gestão da documentação 

técnica no que se refere aos projetos; à comunicação entre a equipe de responsável pela gestão 

de projetos, pela gestão da obra e projetistas; sobre a utilização de tecnologia da informação 

nos processos; e por fim, os maiores problemas que dificultavam a gestão do processo de 

projeto. Uma síntese das comparações entre as características das empresas envolvidas nos 

estudos de casos é apresentada a seguir. 

Com relação à organização física do setor de projetos: 

 Não existe um setor/departamento de projeto definido na Empresa A e nem indicação 

no organograma dessa empresa de uma gestão de projetos. Já na Empresa B, apesar de 

indicação no organograma de um setor que envolve o setor de projetos, atualmente, a 

empresa passa por um período de transição, com apenas um empreendimento em fase 

de acabamento e sem perspectivas de lançamento de novos investimentos e, assim, o 

setor não se encontrava em funcionamento. Apesar disso, o setor foi bem descrito pelo 

entrevistado e as atividades desse são claramente conhecidas pela equipe de direção e 

equipe técnica da construtora. Das três empresas construtoras envolvidas no estudo, 
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apenas a Empresa C possui o setor de projeto, em seu escritório, em pleno 

funcionamento e a relação dele com a estrutura da empresa é bem definida no 

organograma. 

 A estrutura física destinada ao setor de projetos apontado pela Empresa B é interna ao 

setor de suprimentos com a previsão de três pessoas atuando diretamente, sendo uma 

delas o gestor de projetos. Na Empresa C a estrutura física do setor de projeto é 

integrada ao setor de produção da empresa que tem articulação com os setores de 

planejamento e orçamento, e setor de suprimentos, contando atualmente com um 

gestor de projetos e um agente de projeto. 

Com relação ao fluxo das informações do processo de projeto: 

 Na Empresa A e semelhantemente na Empresa B, os fluxos das informações dos 

projetos (solicitações, recebimento, análise, etc.) são via troca de e-mails e 

telefonemas aos projetistas feitos diretamente pelo gestor da obra que também 

desempenha uma função análoga à de gestor de projetos, na ocasião, um Engenheiro 

Civil na Empresa A e um Tecnólogo em Construção de Edifícios na Empresa B. 

Porém, como destacado pelo entrevistado da Empresa B, toda comunicação com 

projetistas, referente às informações dos projetos, era realizada através da pessoa do 

gestor de projetos, inclusive foi destacado a existência de reuniões para solicitação dos 

projetos e reuniões com periodicidade mensal com os projetistas, gestor de projetos e 

gestor da obra. Na Empresa C, os projetos são solicitados e recebidos pelo setor de 

projetos, analisados quando recebidos, pela Arquiteta, gerente de projetos, e, só então, 

distribuído para a obra.  

 Nas Empresas A e B não existe um fluxograma do processo de projeto e nem possui 

uma definição clara acerca das etapas a serem desenvolvidas no processo. Mesmo a 

Empresa B destacando ter uma predefinição do setor de projeto, não há um 

estabelecimento formal das atividades a serem desenvolvidas em cada etapa do 

processo de gestão. Já para Empresa C, o entrevistado apontou existir um fluxograma 

desenvolvido pelo Representante da Direção (RD), contendo as ações a serem 

realizadas em cada etapa. Porém não fica evidente o conhecimento de todas essas 

etapas pelos agentes do processo de projeto da empresa. 

Com relação à gestão da documentação técnica no que se refere aos projetos: 

 Todos os projetos das Empresas A, B e C são contratados por empresas terceirizadas, 
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externas à construtora, sendo os projetistas contratados para cada empreendimento 

específico. 

 Em todas as três empresas, os projetistas são contratados conforme as características 

do empreendimento, sendo levado em consideração os quesitos preço e prazo para a 

contratação. Todas as empresas apontaram preferência em contratar sempre os 

mesmos projetistas. No entanto, em nenhum dos casos, se configura como trabalho em 

equipe. 

 Na Empresa A não há documentação formal (formulário) para solicitação, controle, 

alteração ou recebimento de um novo projeto.  Na Empresa B, pelo cenário atual, a 

comunicação com os projetistas, assim como na Empresa A, é informal e não estão 

sendo utilizados os formulários existentes para solicitação, controle, alteração ou 

recebimento de um novo projeto. Já na Empresa C, existe e estão sendo utilizados 

documentos formais para toda e qualquer solicitação de projetos. 

 As três empresas fazem controle das cópias remetidas para a obra com assinatura de 

protocolo, a Empresa A recebe o arquivo em formato de CAD (.dwg) e faz duas cópias 

impressas, das quais: uma fica no arquivo do escritório central da construtora e outra 

na obra para consultas. A Empresa B recebe uma cópia, também em formato CAD 

(.dwg), e imprime três cópias físicas, uma via para o arquivo do escritório central, e 

duas para a obra das quais: uma para a engenharia e outra para o mestre de obra. 

Semelhantemente acontece na Empresa C, sendo enviado para a obra o arquivo em 

formato eletrônico e impressas quatro cópias, uma para o arquivo do escritório central 

e três para a obra, das quais: uma para a engenharia, uma para o mestre e outra para a 

equipe operacional (pedreiros e encarregados).  

 Na Empresa A não há procedimento para a aceitação formal dos projetos (análise 

crítica). Na Empresa B há uma análise, porém apontada como não criteriosa pelo 

entrevistado e na Empresa C há uma análise crítica nos projetos em meio físicos com 

o preenchimento do formulário de análise de recebimento de projetos.  

 Nas Empresas A e B, quando da necessidade de alterações de projetos, não há registro 

formal das alterações, apenas consta no selo do projeto a informação da versão da 

revisão como, por exemplo, primeira revisão do projeto estrutural, ES_R001 ou 

segunda revisão do projeto arquitetônico, ARQ_R002. Na Empresa C, além da 

utilização da mesma terminologia para indicar a versão da revisão do projeto, há a 
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indicação no selo do projeto físico do que foi alterado em cada uma das revisões.  

Quanto à comunicação entre a equipe responsável pela gestão de projetos e pela 

gestão da obra e projetistas: 

 Nas três empresas, os projetistas de cada especialidade de projeto, desenvolvem os 

seus respectivos projetos individualmente, havendo pouca troca de informações entre 

eles, ficando a cargo da pessoa responsável pela gestão de projetos da construtora, a 

compatibilização dos projetos e convocação de eventuais reuniões de coordenação. 

 As três empresas apontam haver pouca ou nenhuma comunicação entre os projetistas, 

sendo necessária a interlocução através da pessoa que gerencia os projetos. Na 

Empresa C há indicação de reuniões periódicas com os projetistas de forma individual, 

o que não caracteriza uma multidisciplinaridade na elaboração dos projetos.  

 As três empresas apontam como uma barreira na comunicação do processo de projeto 

o individualismo dos projetistas e problemas de incompatibilidade entre os projetos 

por diferença de linguagem entre os arquivos dos projetos.  

Sobre a e utilização de tecnologias da informação nos processos: 

 A Empresa A conta apenas com o auxílio de planilhas eletrônicas para controle de 

entrada dos projetos e não é utilizado nenhum software específico para suporte ao 

processo de gestão dos projetos. Na Empresa B, além de planilhas eletrônicas, a 

equipe conta com o auxilio da ferramenta do Google drive para disponibilizar, de 

forma eletrônica, documentos e todos os projetos à obra. A Empresa C, além das 

planilhas e auxílio do Google Drive, faz-se uso do Podio: Project Management and 

Collaboration Software, uma plataforma de gerenciamento de projetos que une todo o 

trabalho da equipe auxiliando na distribuição eletrônica de todos os documentos 

dentro da empresa. O Podio funciona como um drive em nuvens e é alimentado pelo 

setor de projetos, onde toda equipe técnica da obra e do escritório, com seu login e 

senha, tem acesso aos projetos.  

E por fim, os maiores problemas destacados pelos entrevistados que dificultam a 

gestão do processo de projeto: 

 As Empresas A, B e C destacaram problemas com os projetos de personalização das 

unidades habitacionais. Nas Empresas A e B o problema é o prazo de entrega dos 

projetos externos pelos clientes da construtora, gerando atrasos de serviços e perdas, 
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interferindo no prazo de entrega final da obra. Já na Empresa C, houve problema com 

prazos semelhantes às outras duas empresas, mas não houve problema com perdas de 

materiais e serviços, pois já eram oferecidas quatro opções de modificações e três kits 

de padrão de acabamento para escolha dos clientes. 

Após a coleta das informações que propiciaram a descrição dos processos e fluxos de 

projeto das empresas, foi possível correlacioná-las às atividades desenvolvidas no canteiro de 

obra das respectivas empresas. As informações obtidas pelas entrevistas com os gestores das 

obras possibilitaram caracterizar as obras e identificar as falhas na execução das etapas de 

construção, devidos problemas nos projetos, bem como a relação desses problemas com as 

perdas e falta de comunicação entre os agentes de projeto e de execução das obras de cada 

uma das empresas. As comparações entre essas características são apresentada a seguir. 

Quanto às características da obra e equipe técnica: 

 A obra da Empresa A tem 33 pavimentos e uma equipe técnica composta por um 

Engenheiro Civil, um Tecnólogo em Construção de Edifícios, um Técnico em 

Edificações, um Técnico em Segurança do Trabalho e três estagiários de engenharia 

civil. A obra da Empresa B possui 35 pavimentos e uma equipe com um Engenheiro 

Civil como gerente de geral de obras, um Tecnólogo em Construção de Edifícios como 

gestor da obra em estudo, um Técnico em Edificações, um Mestre de Obras e uma 

Técnica em Segurança do Trabalho. Na Empresa C, a construção tem 41 pavimentos, 

e é composta por uma equipe com um Engenheiro Civil como gerente geral de obras, 

um Engenheiro Civil como gestor da obra em estudo, um Técnico em Edificações, um 

Mestre de Obras, um Técnico em Segurança do Trabalho e um estagiário de 

engenharia civil.   

 Na obra da Empresa A, na ocasião, estavam sendo executados os serviços de alvenaria 

de vedação, coberta, revestimento interno e revestimento externo (fachada), esquadrias 

da periferia, forro de gesso, instalações hidrossanitárias e instalações elétricas.  A obra 

da Empresa B estava na fase de reforma das unidades habitacionais de acordo com os 

projetos dos clientes, instalações elétricas e hidrossanitárias e forro de gesso. Na obra 

da Empresa C os serviços executados no momento da entrevista eram os de estrutura, 

alvenaria de vedação, coberta, revestimento interno, fachada, esquadrias, instalações 

hidrossanitárias, instalações elétricas e reforma das unidades habitacionais dos 

clientes. 
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Quanto aos problemas na execução das etapas de construção devido às falhas nos 

projetos: 

 A Empresa A, no intuito de minimizar os problemas de incompatibilidades entre os 

projetos de instalações, colocados como comuns pelo entrevistado, contratou um único 

escritório para desenvolver todos os projetos de instalações (elétrico, hidrossanitário, 

gás, incêndio, sistema de ar condicionado e comunicação), diminuindo assim os 

problemas com diferença de linguagem, softwares utilizados e de formatos dos 

projetos. Já nas Empresas B e C foram apontados diferentes profissionais contratados 

para desenvolvimento dos diversos projetos definidos para a obra. 

 Os entrevistados das três empresas apontaram ser corriqueira a presença de diversos 

problemas relacionados aos projetos que implicam em atrasos nos serviços da obra, 

retrabalhos, sobrecargas de trabalho dos funcionários e aumento de custos, 

principalmente nas contas de água e energia, devidas falhas nos projetos.  

 Nas três empresas, são apontadas pelos entrevistados, modificações nos projeto 

durante a execução da obra, principalmente pela falta de detalhamento, demora na 

entrega dos projetos à obra e falta de elementos nos projetos que impedem a execução 

dos mesmos.  

Muitas vezes, nos projetos de instalações, faltam algumas dimensões que torna o 

projeto inexequível. Vou te um exemplo: o cara colocou no projeto uma tubulação 

de água fria próximo da viga e não dava caimento correto, porque a dimensão era 

diferente da que estava executada ali na estrutura. Meu trabalhador teve que fazer 

um furo na viga para passar a tubulação, essas coisas assim, entende? (Gestor da 

obra da empresa A). 

 

O que acontece quase sempre durante a execução das obras é que a partir da 

concretagem da sexta ou sétima laje da estrutura, começamos a execução da 

alvenaria, mas ainda não temos definição do projeto elétrico. Não sabemos onde vai 

descer eletrodutos, então, não sabemos onde colocamos esperas, elas são colocadas 

de forma meio que aleatórias. Quando chega o projeto elétrico a estrutura já está 

quase toda pronta e a alvenaria também quase concluída. Ai quando chega o projeto 

elétrico pra executar, não bate com as esperas deixadas na estrutura (laje), tem que 

engrossar a viga com reboco pra passar a tubulação pra não ter que furar a viga, 

além da alvenaria que tem que cortar pra passar os eletrodutos porque os projetos 

não são compatíveis. Isso tudo aumenta os custos, perda de material, mão-de-obra. 

(Gestor da obra da empresa B)         

 

Geralmente o problema aqui é falta de elementos nos projetos e também porque a 

alvenaria não é racionalizada. Então temos que recortar as paredes e isso geram 

perdas, [...] Tivemos também um grande atraso na execução das instalações elétricas 

porque o projeto dessa obra era pra ser entregue antes, já que a proposta é para 

sistema de automação predial, mas ai demorou muito a definição de como seriam 

executados os projetos, se seria cabeamento ou via wi-fi e então executamos as 

alvenarias, ai depois, tivemos que fazer via wi-fi, que era a opção mais cara, para 

não ter que recortar toda alvenaria (Gestor da obra da empresa C). 
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 As três empresas participantes do estudo apontaram que quando surge necessidade de 

alteração de projeto durante o andamento da obra, a equipe interrompe o serviço em 

execução até que chegue o projeto revisado. Apontaram ainda que essa ação é muito 

necessária para a boa e correta execução do projeto, porém que isso atrasa o 

cronograma da obra. Ainda assim, todas as empresas indicaram ocorrer 

“improvisações” na execução devidas demora no retorno das alterações dos projetos 

por parte dos projetistas. 

 Na Empresa A, quando há necessidade de modificações nos projetos durante a 

execução, o próprio gestor da obra comunica-se com o projetista para solicitar a 

modificação. Na Empresa B, atualmente, pela inatividade do setor de projetos, o 

processo é igual ao da Empresa A, porém o procedimento nessa empresa é passar o 

problema ao setor de projeto e o gestor de projetos entra em contato com os projetistas 

enviando o formulário de solicitação de alteração de projeto. Na Empresa C, o gestor 

da obra entra em contato com a gestora de projetos para que visite a obra e constate in 

loco a necessidade de alteração, só então a gestora de projetos envia o formulário de 

solicitação de alteração para o projetista.   

 Na Empresa A, apenas são registradas as alterações de projeto mais relevantes, 

servindo de base ao projeto como construído (projeto “as built”). Não há, contudo 

procedimentos formais para o registro dessas alterações. Nas Empresas B e C há 

procedimentos formais para registro das alterações dos projetos, porém, apenas na 

Empresa C estes procedimentos estão posto em prática. 

 As três empresas apontaram demora no recebimento das revisões dos projetos por 

parte dos projetistas, acarretando atraso no cronograma da obra. 

 Na Empresa A, os maiores problemas nos projetos são a falta de elementos de cotas 

nos projetos de instalações, em geral, e incompatibilidades entre os projetos de 

instalações elétricas e hidrossanitárias com os projetos de alvenaria e estrutura. Na 

Empresa B, o maior problema relacionado aos projetos é a demora na definição dos 

projetos iniciais, acontecendo sempre o inicio da execução do serviço sem que o 

projeto definitivo esteja na obra. Na Empresa C, os maiores problemas nos projetos 

são a falta de elementos gráficos nos projetos de instalações elétricas e as 

incompatibilidades entre os projetos de instalações com os projetos de estrutura e 

alvenaria. 
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Com relação aos problemas de projeto com as perdas e comunicação: 

 A Empresa A consegue quantificar as perdas em razão de problemas nos projetos com 

um aumento em torno de 5% dos custos totais da obra. A Empresa C indica que os 

problemas de incompatibilidade entre os projetos causam um aumento dos custos da 

obra em torno de 10%. E a Empresa B não consegue quantificar, mas afirma perceber 

um aumento na geração de resíduos e aumento dos custos com transporte e destinação 

desses, aumento no consumo de cimento e na folha de pagamento dos funcionários, 

devido aumento da mão-de-obra por retrabalho. 

 A Empresa A indica que os problemas atribuídos aos projetos que mais propiciaram 

retrabalho nos serviços da obra visitada é a falta de comunicação entre o gestor de 

projetos, no caso, o próprio gestor da obra, e projetistas e a falta de comunicação entre 

os diferentes projetistas entre si que geram incompatibilidade entre os projetos. Para a 

Empresa B, a falta de elementos nos projetos dificulta a execução e causa atraso no 

termino do serviço ou erro de execução devido erro no projeto e principalmente a 

ausência de participação do mestre de obras nas reuniões de definições dos projetos. 

Para o gestor da obra da Empresa B, seria importante a participação do mestre nas 

reuniões de definição e solicitação de projetos e não apenas nas reuniões periódicas ou 

quando necessárias alterações dos projetos. A Empresa C atribui os maiores problemas 

de incompatibilidades dos projetos à falta de comunicação entre os projetistas e à 

própria complexidade do processo de construção de uma edificação. 

 Todas as empresas apontaram como consequências dos problemas dos projetos no 

andamento da obra, o atraso no termino dos serviços que imputam diretamente no 

prazo de entrega da obra, no aumento dos custos previstos para a obra devido 

retrabalho e no desgaste de materiais e equipamentos. Na Empresa B foi apontada a 

influencia na qualidade do produto final (a edificação), destacando que nas outras 

obras já finalizadas, onde a incidência de problemas nos projetos era maior, observa-se 

um aumento da solicitação do pós-obra.  

Diante a análise das entrevistas, no intuito de melhor visualizar das diferentes práticas 

dos processos de projeto, o Quadro 4 apresenta, de maneira resumida e agrupadas, as 

características dos processos de projeto das empresas estudadas e os problemas de 

construtibilidade relacionados à suas atividades.  
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Quadro 4 – Características dos processos de projetos das empresas estudadas 

Empresa 
Organização física do 

setor de projetos 

Atividades de 

coordenação/gestão dos 

projetos 

Limitações no processo 

de projetos 

A 

 Não possui um setor 

físico destinado às 

ações de projetos; 

 O gestor da obra exerce 

uma função análoga a 

de gestor de projetos. 

 A comunicação entre os 

agentes é realizada por 

meio de e-mail, 

telefonema e cópias de 

projeto em formato 

eletrônico e meio 

físico; 

 Uma única pessoa é 

designada para realizar 

as atividades de 

comunicação com os 

demais agentes do 

processo. 

 Não há documentação 

formal (formulários) 

para solicitação, 

controle, alteração ou 

recebimento de 

projetos. 

 

 Não são utilizadas 

ferramentas de sistemas 

colaborativos de gestão 

de projetos; 

 Falta comunicação 

entre os projetistas e o 

“gestor de projeto” e 

falta comunicação entre 

o gestor de obra e 

equipe técnica da obra. 

 Não há definição de 

quais informações 

deverão estar 

disponíveis em cada 

etapa do projeto, bem 

como dos documentos 

que serão gerados em 

cada uma – 

informações de 

referência a utilizar 

(entradas), informações 

técnicas a produzir e 

documentos técnicos a 

apresentar (saídas); 

 Não há definição do 

sequenciamento das 

atividades (relações de 

precedência, 

simultaneidade, etc.);  

 Individualismo dos 

projetistas e problemas 

de incompatibilidade 

entre os projetos por 

diferença de linguagem 

entre os arquivos dos 

projetos. 

B 

 Possui um setor físico, 

porém sem atividade 

no momento; 

 Existem os cargos de 

gestor de projetos, 

agente e assistente de 

projetos, porém sem 

atividade no momento; 

 O gestor da obra exerce 

 A comunicação entre os 

agentes é realizada por 

meio de e-mail, 

telefone e cópias de 

projeto em formato 

eletrônico e meio 

físico; 

 Atualmente, uma única 

pessoa é designada para 

realizar as atividades de 

 Normalmente não são 

utilizadas ferramentas 

de sistemas 

colaborativos de gestão 

de projetos; 

 Prazos curtos para 

entrega dos serviços; 

 Demora na entrega dos 

projetos. Começando, 
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uma função análoga a 

de gestor de projetos. 

comunicação com os 

demais agentes do 

processo, porém na 

empresa há  

predefinição de um 

gestor de projetos e 

agente de projeto, 

responsáveis por toda 

comunicação com os 

demais agentes. 

 Há documentação 

formal (formulário) 

para solicitação, 

controle, alteração ou 

recebimento de 

projetos, porém não 

estão sendo utilizados 

atualmente. 

muitas vezes, a 

execução do serviço 

sem projeto executivo 

definido; 

 Falta participação de 

um representante da 

equipe operacional nas 

reuniões de definição 

dos projetos. 

 Não há definição clara 

e formal acerca das 

informações que 

deverão estar 

disponíveis em cada 

etapa do projeto.  

 Individualismo dos 

projetistas e problemas 

de incompatibilidade 

entre os projetos por 

diferença de linguagem 

entre os arquivos dos 

projetos. 

C 

 Possui um setor físico 

destinado às ações de 

projetos em atividade; 

 Existe uma gestora de 

projetos e um agente 

de projeto. 

 São utilizadas 

ferramentas de 

sistemas colaborativos 

de gestão de projeto; 

 A comunicação entre 

os agentes é realizada 

por meio de e-mail, 

reuniões periódicas, 

telefone e cópias de 

projeto em formato 

eletrônico e meio 

físico; 

 O setor de projetos, de 

forma geral, é  

designado para realizar 

as atividades de 

comunicação com os 

demais agentes do 

processo. 

 Há documentação 

formal (formulário) 

para solicitação, 

controle, alteração ou 

recebimento de 

projetos. 

 Não é evidente o 

conhecimento de todas 

essas etapas do 

processo de projeto 

existente na empresa 

por todos os agentes do 

projeto da empresa. 

 Individualismo dos 

projetistas e problemas 

de incompatibilidade 

entre os projetos por 

diferença de linguagem 

entre os arquivos dos 

projetos. 

Fonte: Autora (2017) 

 

Quadro 5 – Características dos processos de projetos das empresas estudadas 
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Fica evidente que, mesmo a empresa com um setor de projeto mais delineado e que 

aponta ter um fluxo de processo de projeto estabelecido, não é clara a definição de quais 

metodologias, ferramentas e técnicas são utilizadas para realizar as atividades do processo de 

projeto. Ou seja, não é perceptível para as empresas a definição do sequenciamento das 

atividades – relações de precedência, entradas de informações, análise dos projetos, reuniões 

para coordenação, etc.  

Foi mencionado por todas as empresas participantes do estudo o não cumprimento de 

prazo na entrega dos projetos e solicitações de alterações por parte dos projetistas. Isso 

transparece a realidade da região, que tem uma cultura de contratação tardia dos profissionais 

para desenvolvimento dos projetos, com exceção do projeto arquitetônico, sendo os demais só 

contratados após a aprovação do projeto arquitetônico na prefeitura e enquanto o projeto 

definitivo de arquitetura e estrutura não chegam à obra, os serviços no canteiro já estão 

acontecendo, apenas com os projetos preliminares, propiciando falhas e retrabalho a 

posteriori.  

Outra questão manifestada pelos entrevistados foi a informalidade da comunicação 

entre a pessoa designada para gerir os projetos na empresa ou o setor de projeto e os demais 

agentes dos projetos. Esta não promove a participação clara dos intervenientes em cada etapa 

do projeto, deixando lacunas nas interfaces das informações entre as etapas de decisões 

durante o desenvolvimento dos projetos (principais pontos de decisão multidisciplinares), 

propiciando as falhas e incompatibilidade entre os projetos. 

De modo geral, foi possível perceber o não reconhecimento da importância do 

processo de projeto, que fica evidenciado pela falta de investimento na formação de uma 

equipe de projeto ou até mesmo da destinação de uma pessoa específica apenas para 

gerir/coordenar os projetos nas empresas. As práticas de coordenação/gestão de projetos 

identificadas das empresas não promovem a participação de todos os agentes dos projetos 

desde as etapas iniciais da construção da edificação, apenas facilitam a comunicação entre os 

projetistas. 

Portanto, estando entendidos os processos, as atividades, as limitações e as relações de 

precedência entre os agentes dos processos das empresas, o prosseguimento foi a estruturação 

dessas informações no formado adequado ao objetivo proposto. Por conseguinte, apoiada nas 

informações coletadas, nas lacunas encontradas e conhecendo as melhores práticas do 

processo de projeto da literatura, foi elaborado o modelo básico de processo de projeto, 

apresentado e descrito no capítulo cinco, no intuído de balizar as empresas na gestão dos 
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projetos, levando em consideração que mesmo as empresas sendo diferentes umas das outras, 

a cultura arraigada no processo construtivo, o trabalho necessário para gerir as atividades do 

projeto, via de regra, é similar para a região onde as empresas atuam.  
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5 A MODELAGEM DO PROCESSO DE PROJETO 

 

O escopo do modelo básico do processo de projeto busca especificar o conhecimento 

acerca dos processos estudados, de forma que auxilie a formalização da sua prática, servindo 

como base para gerenciar o processo de projeto de forma eficaz, demandando uma estrutura 

capaz de atender os seguintes requisitos:  

 Melhorias em relação aos modelos de referência. 

 Visão abrangente do processo de desenvolvimento do projeto da edificação. 

 Divisão clara e sequenciada das atividades do processo. 

 Estabelecimento claro das relações de precedência e informações para realização das 

atividades apresentadas, assim como as ferramentas para desenvolvimento dessas. 

 Proposição do uso de uma ferramenta computacional simples para auxiliar o acesso 

das informações dos projetos e a comunicação entre os agentes. 

Em virtude da complexidade envolvida num trabalho de modelagem, foi importante 

estabelecer uma estrutura gráfica adequada para representar o processo e necessário descrever 

os procedimentos utilizados nessa representação, de modo a serem claros os objetivos das 

escolhas das atividades e integrações.  

Para a modelagem do fluxo do processo de projeto foi utilizada a notação Business 

Process Modeling Notation (BPMN). Para Valle e Oliveira (2013), o objetivo básico do 

BPMN é apresentar uma notação padrão para a modelagem de processos de negócios. Além 

de modelados, os processos devem ser continuamente otimizados e monitorados em busca de 

melhorias (PIRAQUIVE, 2008).   

Na modelagem de processos BPMN, a partir das informações e documentos, é gerando 

um fluxograma de como as atividades são realizadas desde seu início até alcançar o objetivo 

do processo, ou seja, um modelo de processo. 

 

5.1 O MODELO DE PROCESSO DE PROJETO 

 

De modo a dar apoio à interpretação do modelo do processo proposto, a Figura 17 

apresenta a legenda das simbologias utilizadas na representação dos fluxos das atividades do 

processo de projeto. 
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Figura 17 – Legenda para leitura do modelo do processo de projeto proposto 

 
Fonte: Autora (2017) 

A representação gráfica escolhida como forma de apresentar o modelo de processo de 

projeto desenvolvido nesse estudo, foi o fluxograma (Figura 18), contendo nele todas as 

etapas a serem desenvolvidas durante o processo e suas relações entre o gestor de projetos ou 

setor de projetos, os projetistas terceirizados, o gestor de obras, o engenheiro da obra ou setor 

de engenharia de cada obra e a equipe operacional de obra. 

Vale destacar que a denominação utilizada para representação dos agentes no processo 

de projeto proposto seguiu as denominações usualmente utilizadas nos escritórios das 

empresas construtoras e nos canteiros de obras.   
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Figura 18 – Modelo do processo de projeto proposto 

 
Fonte: Autora (2017) 
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Diferente dos modelos de referência, a estrutura para representar o modelo proposto 

foi pensada para ser simples e direta e permitir a visão abrangente de todo processo (todas as 

atividades, todos os agentes participantes, todas as entradas e saídas, ações de controle, 

verificação, validação e retroalimentação), a fim de que sua utilização seja mais prática que os 

demais, ressaltando a sistematização de informações referente às atividades de gestão e 

coordenação dos projetos. 

De modo a favorecer o encadeamento das informações, as ações estão dispostas na 

sequência lógica de acontecimento entre os agentes. No boxe azul, denominado gestor/setor 

de projetos, estão as atividades referentes à gestão e coordenação dos projetos, que podem ser 

realizadas por uma pessoa designada para a função, mediante, ou não, uma estrutura fixada na 

empresa para o setor de projetos.  

As ações pertinentes à projetação, representação técnica da edificação efetivamente, 

estão dispostas no boxe cor de rosa, nomeado projetistas. Cabe salientar que, o processo de 

projetação de cada especialidade de projeto, não é objetivo desse estudo e que as atividades 

descritas no boxe “projetistas” podem ser desenvolvidas simultaneamente a várias 

especialidades de projetos, quando for cabível.  

As ações de análise crítica, distribuição, controle de distribuição, execução e 

retroalimentação dos projetos, permeiam-se entre os gestores de obras ou coordenadores de 

obras (boxe verde); engenharia (boxe grafite); e parte operacional da obra (boxe cinza), 

denominado obra.   

A pessoa ou setor designado para gerir o processo de projeto e o fluxo das 

informações deve considerar as atividades como ciclos até que não haja mais 

incompatibilidades ou inconsistências nos projetos. Os ciclos podem ser considerados pelas 

várias iterações ao longo das ações que aparecem representadas pelas linhas que ligam os 

balões das atividades, contínuas (fluxos de sequência) e tracejadas (fluxo de mensagem).  

Em razão da singularidade de cada empreendimento, bem como da variação de prazo 

para finalização de cada etapa construtiva, é relevante destacar, que o elemento tempo não foi 

considerado no desenvolvimento do modelo proposto. Ademais, as ações descritas podem e 

devem ser ajustadas conforme cada construção de empreendimento, com o propósito não 

apenas da implantação do modelo, mas também, de alcançar melhorias nos processos já 

existentes nas empresas. 

Antes de explicar as atividades trazidas no modelo proposto, é importante destacar 
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que, para qualquer ação projetual são necessárias análise de viabilidade do investimento a ser 

construído, além das informações das necessidades de projetos específicos a serem elaborados 

para aprovação da construção no município, levantamento dos órgãos públicos nos quais os 

projetos deverão ser aprovados, informações acerca da construção (empreendimento de 

referência, tipo do empreendimento, número de pavimento e área a ser construída, 

levantamento planialtimétrico do terreno, etc.), planejamento de marketing do 

empreendimento, entre outras ações, até que seja definido o escopo do projeto.  

Anterior ao marco do início do fluxo do processo de projeto apresentado no modelo 

proposto (Figura 17) são realizados estudos de viabilidade técnica e legal a partir de dados do 

terreno e reuniões com projetistas para estudo de viabilidade arquitetônica e dos requisitos do 

projeto. Também é realizada análise de viabilidade comercial, econômica e financeira com 

definição dos custos e metas do empreendimento, para posterior avaliação e aprovação das 

especificações dos projetos por parte da equipe estratégica da empresa.  

A partir de reuniões e aprovação das características básicas do projeto, inicia-se a fase 

de projetação propriamente dita. São selecionados e contratados os projetistas para 

desenvolvimento dos estudos preliminares, anteprojeto arquitetônico e estrutural, projeto legal 

e algumas definições e parâmetros dos projetos de instalações. Todas essas ações que 

antecedem a fase de projetação estão representadas por uma linha pontilhada (continuidade do 

processo) antes do marco do início do processo. 

À vista disso, a seguir, estão descritas cada atividade do modelo proposto.  

O fluxo do processo tem início na etapa enumerada com o número 1, a partir do registro 

da abertura do formulário de planejamento, controle e análise crítica de projetos - 

planejamento (FORM.1), Figura 19, com o preenchimento do bloco “planejamento”, em 

destaque vermelho na figura. 

Vale ressaltar que o FORM.1 será utilizado ao longo de todo processo de projeto 

conforme a demanda de elaboração de cada especificidade de projeto. 
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Figura 19 – Formulário de planejamento, controle e análise crítica de projetos - planejamento (FORM.1) 

 
Fonte: Autora (2017) 
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Os dados a serem preenchidos, inicialmente, são: o tipo de projeto (se arquitetônico, 

estrutural, elétrico, hidrossanitário, de combate à incêndio, gás, ambientação ou outros), a 

etapa do projeto (se estudo preliminar, anteprojeto, projeto pré-executivo, projeto executivo, 

etc.), e os dados referentes às colunas do bloco de planejamento (data de início da abertura do 

formulário, previsão de retorno do projeto e responsável pelo desenvolvimento do projeto).  

Posteriormente, convoca-se uma reunião para definição dos requisitos e solicitação 

dos projetos (2), sendo preenchido o formulário de solicitação e entrada de projetos 

(FORM.2). Este formulário, Figura 20, deve ser enviado aos projetistas para que os mesmos 

elaborem os projetos de acordo com os requisitos solicitados nos prazos requeridos. 

Figura 20 – Formulário de solicitação e entrada dos projetos (FORM.2) 

 
Fonte: Autora (2017) 

Nessa primeira reunião de definição devem participar todos os agentes do projeto, 

incluindo o representante da equipe operacional, o mestre de obra.  
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A necessidade de participação do mestre de obra na reunião de solicitação e definição 

dos projetos foi percebida a partir das entrevistas, quando perguntado ao sujeito entrevistado 

da Empresa B sobre quais eram os principais motivos, na percepção dele, das 

incompatibilidades apresentadas entre os projetos. 

O que não nos falta é comunicação depois que os projetos estão definidos, mas se 

nas reuniões das definições tivesse a presença de quem executa o serviço, de quem 

sabe todas as limitações e os prazos efetivos de execução (...) o mestre, o 

encarregado, diminuiríamos muito esses problemas de incompatibilidade entre os 

projetos que são manifestados na execução do serviço, e impactaria diretamente na 

redução de prazo e custos da nossa obra (Gestor da obra da empresa B, 2017). 

De forma a corroborar com a colocação do gestor da obra da empresa B, na pesquisa 

de Colombo (2004, p.126) foi apontado que, pelo maior conhecimento das práticas dos 

processos construtivo que o mestre de obras possui a participação desse profissional, de forma 

mais efetiva, na tomada de decisões do processo de projeto, possibilitaria levar para esta etapa 

uma “visão mais abrangente de todo desenvolvimento da obra, consequentemente, de realizar 

e desenvolver, adequadamente, um planejamento da obra, no sentido de minimizar perdas e 

aumentar ganhos, em todos os sentidos”. 

Após o envio das definições dos projetos aos projetistas, os mesmos elaboram os 

projetos conforme especificações (3) e devolvem o formulário (4), juntamente com os 

projetos elaborados e informações técnicas, ao gestor de projetos que se encarrega de analisar 

o cumprimento básico das solicitações (5), marcando o status do atendimento às solicitações, 

no FORM.2, com um círculo verde, quando o requisito solicitado for atendido por completo, 

amarelo, quando atendido parcialmente e vermelho, quando do não atendimento. 

Abre-se um parêntese aqui para a etapa *3, onde, ao longo da elaboração dos projetos, 

os projetistas podem identificar a necessidades de alterações nos projetos já disponibilizados 

anteriormente para a obra. Quando julgar pertinente a alteração, os projetistas devem entrar 

em contato com o gestor/setor de projetos que analisa a necessidade de alteração (5) e envia o 

formulário para os projetistas (7) a fim de formalizar a solicitação e os requisitos à alterar.  

Retornando ao fluxo de sequência das etapas, após a análise de atendimento das 

solicitações do projeto, pelo gestor de projeto, no caso da existência de requisitos não 

atendidos, o projeto retoma ao projetista (7) juntamente com o formulário preenchido com a 

análise básica, como mostra o exemplo criado para ilustrar na Figura 21. 
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Figura 21 – Formulário de solicitação e entrada dos projetos - situação hipotética 

(FORM.2) 

 
Fonte: Autora (2017) 

Sendo os requisitos básicos atendidos conforme solicitados, o prosseguimento é a 

convocação, pelo gestor de projetos, de reunião para análise crítica e verificação da 

compatibilidade entre os projetos (8). Participam dessa etapa os projetistas de forma 

individual, os gestores de obras ou coordenadores de obras, quando existem, e a equipe de 

engenharia da obra.  

Apesar da compatibilização dos projetos ser uma atividade transversal ao processo de 

desenvolvimento dos mesmos, foi proposta uma etapa específica para análise da 

compatibilidade dos projetos no modelo proposto (8), visto que esta etapa objetiva evidenciar 

a necessidade de comunicação formal (reuniões técnicas) entre os diferentes projetistas para 

solucionar conflitos entre os seus projetos, estabelecendo revisões externas ao 

desenvolvimento, que fica a cargo do gestor de projeto.  
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A compatibilização é representada no fluxograma como um ciclo, no qual se 

desenvolve uma atividade de análise crítica e compatibilização (8), seguida de uma aprovação 

(9), que objetiva identificar se as modificações dos projetos não geraram novas 

incompatibilidades. A atividade consiste no cruzamento e análise criteriosa dos projetos, em 

meio físico ou em formato eletrônico, com o preenchimento do bloco “análise 

crítica/verificação”, do FORM.1, em destaque na Figura 22. 



98 

Figura 22 – Formulário de planejamento, controle e análise crítica de projetos - análise crítica/verificação (FORM.1) 

 
Fonte: Autora (2017) 
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Para a etapa de aprovação (9), podem ser realizados os seguintes tipos de 

questionamento: todos os requisitos foram atendidos? Os intervenientes da atividade foram 

consultados? O desenvolvimento do projeto está de acordo com o cronograma previsto? 

Todas as ações foram registradas nos formulários para posterior checagem e controle do 

processo? Além de outros quesitos a depender da especificidade de cada empreendimento. 

Caso o projeto não seja aprovado após a etapa de análise crítica e compatibilização, o 

mesmo retorna ao projetista (10), juntamente com FORM.1, com o preenchimento dos 

campos do bloco de “alterações do projeto”, como destacado em vermelho na Figura 23. Após 

o recebimento, o projetista deve atender as especificações à alterar (3) e devolver o formulário 

e projetos (4), com as devidas alterações, ao gestor de projeto da empresa construtora que, na 

ocasião, analisará o atendimento básico das especificações alteradas (5), se conforme (6), o 

gestor faz novamente a análise crítica e compatibilização do projeto (8) com o preenchimento 

do campo “análise crítica das alterações” do FORM. 1 (destaque verde na Figura 23) e, sendo 

aprovado (9), é dado seguimento à etapa posterior. 
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Figura 23 – Formulário de planejamento, controle e análise crítica de projetos - alterações do projeto (FORM.1) 

 
Fonte: Autora (2017)
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Ainda no FORM.1, existe um espaço destinado para validação do projeto (Figura 24) 

após aprovação. A validação, etapa 11, pode ser realizada antes da passagem para etapa de 

controle de emissão e distribuição do projeto à obra (14). Essa atividade pode ser processada 

por meio da confecção de maquetes do projeto, através da construção de uma unidade tipo de 

acordo com os projetos, com reuniões junto aos usuários no transcorrer das etapas de 

definições dos projetos e até mesmo após a conclusão da obra pertinente ao projeto, podendo 

servir como retroalimentação para desenvolvimento dos próximos empreendimentos.   

Fica facultado a escolha pela realização da validação (11) e também a escolha do 

método mais adequado para validação (12) dos projetos conforme o tipo de empreendimento 

em desenvolvimento. Contudo, a etapa é importante, pois, “através de sua realização é 

possível atender aos requisitos para o uso ou aplicação especificados ou pretendidos, onde 

conhecidos” (ROMANO, 2003, p.132).  
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Figura 24 – Formulário de planejamento, controle e análise crítica de projetos - validação (FORM.1) 

 
Fonte: Autora (2017)
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Optando pela realização da validação (11), nesta fase do processo, deve-se definir 

como essa acontecerá (12), subsequentemente, verificar se o projeto foi validado (13). Não 

sendo validado, o gestor de projetos envia formulário de alteração do projeto para o projetista 

correspondente ao desenvolvimento (10), o projetista atende a solicitação (3) e devolve o 

projeto novamente ao gestor com o formulário (4), esse faz a análise do atendimento das 

solicitações (5), e retoma ao prosseguimento das atividades (6 e 8) até nova aprovação (9) e 

validação (11).  

Sendo validado (13), dar-se prosseguimento ao processo com a disponibilização dos 

projetos para a obra. A etapa de controle de emissão dos projetos (14) é realizada a partir do 

registro no livro de protocolo de quantas vias do projeto serão disponibilizadas para a obra 

com informações carimbadas nas vias físicas dos projetos sobre o código do projeto, 

identificação da destinação da via (se escritório, obra, mestre, encarregado, etc.), data e 

número de revisão, além de assinatura do responsável pela liberação e distribuição do projeto, 

etapa 15. 

O controle de distribuição e emissão dos projetos é importante quando da necessidade, 

por qualquer razão, de recolhimento dos projetos disponibilizados na obra. A partir do 

conhecimento do número de vias de cada projeto existe na obra, evita-se que algum projeto 

obsoleto fique em uso quando da necessidade de recolhimento/substituição.  

Além disso, ainda na etapa 15, através de uma ferramenta simples para 

compartilhamento de dados ou software de gerenciamento de projetos, devem ser 

disponibilizados os projetos em meio eletrônico à equipe de engenharia, para caso 

necessidade de consultas de informações específicas dos projetos. Após o recebimento dos 

projetos em obra, fica a equipe de engenharia, encarregada pelo controle de distribuição do 

projeto na obra (16) e de fiscalizar a utilização do projeto atualizado e devidamente revisado. 

Sendo identificadas inconsistências nos projetos ao longo da execução dos mesmos, 

seja por parte da engenharia (17) ou pela equipe de obra (19), que não tenha sido corretamente 

identificada na etapa de análise crítica e compatibilização (8), a informação deve ser passada 

ao gestor da obra, que deve entrar em contato com o gestor de projeto e esse deve avaliar a 

necessidade de alteração dos projetos a partir da realização da etapa 8. Sendo avaliada a 

necessidade de alteração (10), o gestor de projeto deve entrar em contato com o projetista 

correspondente ao desenvolvimento e enviar o FORM. 1 condizente ao projeto, com o 

preenchimento do bloco “alteração de projeto” já apresentado na Figura 22.  
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Após essa etapa, fica a responsabilidade do projetista atender as especificações à 

alterar (3) e devolver o projeto revisado (4), juntamente com o formulário, ao gestor de 

projeto. O gestor analisa o atendimento básico dos requisitos (5) e, se conforme (6), faz 

análise crítica novamente (8) com o preenchimento do bloco “análise crítica das alterações” 

no FORM.1. 

Após a disposição dos projetos para serem utilizados em obra, fica a equipe de obra 

responsável pela execução do projeto, atentando sempre para utilizar projetos com controle de 

distribuição (18), sem rasuras e informar a equipe de engenharia sobre quaisquer 

inconsistências nos projetos.  

Nesse traçado, o fluxo é repetido até que todos os projetos definidos a serem 

executados para o empreendimento sejam finalizados e seja encerrado o processo de projeto. 

Subsecutivo ao marco do final do processo existe um traçado pontilhado que indica outras 

etapas finais do processo, como: a elaboração dos projetos como construído (“as built”), 

quando necessário; elaboração do manual do proprietário e do condomínio; nova aprovação 

dos projetos pela administração do município; registro do memorial descritivo no cartório de 

imóveis; solicitação de Habite-se e entrega do empreendimento para o cliente final.  

Ao longo do processo de desenvolvimento do projeto, cabe ao gestor de projetos ser 

intermediador do fluxo das informações, alertando a equipe de projetos, quando existir, e aos 

projetistas, quanto às datas de início e término de cada etapa, sendo responsável pelo 

agendamento das reuniões necessárias e pela condução técnica das reuniões de definição e 

análise crítica dos projetos, com designo de definir as melhores soluções entre as disciplinas 

dos projetos. 

Fica o gestor de projetos não apenas responsável por visitar a obra quando for 

solicitado pela equipe de engenharia, mas, continuamente, para acompanhamento da execução 

dos projetos, sendo sempre importante a elaboração de ata da visita para registro e controle da 

execução.  

 No marco final do processo existe uma linha tracejada azul de retroalimentação, que 

está apresentada no processo como etapa de armazenamento de dados (20) e servirá como 

suporte às melhorias do processo para os próximos empreendimentos ou pode ser considerado 

com a atividade de validação realizada no final do processo. 

Por fim, dada a modelagem do processo de projeto ao longo das etapas para o 

processamento das atividades e gestão, esse foi comparado com os modelos de referência 
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descritos na literatura, dando suporte à verificação do atendimento aos objetivos propostos 

pela elaboração do modelo de processo de projeto.  

 

5.2 COMPARAÇÃO DO MODELO DE PROCESSO DE PROJETO PROPOSTO E OS 

MODELOS DE REFERÊNCIA 

 

Na mesma proporção que os modelos de referência, presentes na literatura, 

contribuíram, intensamente, para a elaboração do modelo proposto, a descrição dos processos 

de projeto, ou da falta deles, nas empresas dos estudos de casos, foi fundamental para a 

decisão de quais atividades estariam presentes no processo proposto. 

A fim de inferir o atendimento aos objetivos estabelecidos e se as lacunas existentes 

nos processos de projetos dos modelos de referência, apresentadas no item 2.2.3, foram 

resolvidas pelo modelo de processo proposto, seguiu-se o mesmo método de avaliação dos 

modelos de referência, ou seja, o método de avaliação de processo de projeto de Bertezini 

(2006). 

A estrutura para apresentação do modelo de processo proposto foi escolhida, pelo fato 

de que, conforme Daychoum (2013, p.55), o fluxograma de processos é “fundamental para 

simplificação e racionalização do trabalho, permitindo a compreensão e possível otimização 

dos processos desenvolvidos na organização”. O autor citado menciona, dentre inúmeras 

vantagens em utilizar o fluxograma, a representação ampliada do processo, a eliminação de 

complexidades do processo, uma representação objetiva e de fácil leitura, fácil interpretação e 

utilização, em razão da padronização de símbolos e convenções. 

Pela representação gráfica escolhida para apresentar o processo proposto, diferente dos 

modelos da AsBEA (1992) e CTE (1997), tem-se ampla visão das relações de precedências 

entre os agentes (gestor de projeto, projetista, gestor de obras, engenharia e obra) e das 

atividades a serem realizadas por eles, além de estarem claros tanto os fluxos de informações, 

quanto os de sequência de todo processo, o que não é evidenciado nos modelos de referência, 

de forma geral. Igualmente, são apresentados os mecanismos de controle definidos para o 

processo, etapas de verificação e validação. 

No modelo proposto, é sugerida uma etapa de análise crítica e compatibilização dos 

projetos pelo gestor/setor de projetos, que em três, dos quatro modelos de processo de 

projetos usados como referência, não é considerada, a fim de solucionar os conflitos entre os 
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projetos antes de disponibilizá-los para execução em obra, uma vez que, na maioria das 

empresas dos estudos de casos, os projetos são desenvolvidos por profissionais distintos, 

utilizando programas de diferentes interfaces gráficas. 

Um importante ponto para o atendimento do objetivo proposto pela modelagem do 

processo de projeto do estudo é a indicação do controle de alteração e distribuição dos 

projetos, visto que, a partir do conhecimento de quantas vias de cada projeto estão na obra, 

evita-se que algum projeto obsoleto fique em uso quando da necessidade de recolhimento 

desses por alterações. 

De mais a mais, a apresentação do processo proposto conta com a necessidade de 

preenchimento de formulários para solicitação, controle, avaliação, revisão e validação das 

ações planejadas, estabelecimento do acompanhamento da execução dos projetos pelo gestor 

de projetos de forma contínua e mecanismos que proporcionem a retroalimentação do 

processo para os próximos lançamentos. 

Da análise comparativa dos modelos, pode-se observar que o modelo objetivado por 

essa pesquisa apresenta-se mais aplicável, na realidade do processo da construção do edifício, 

que os modelos estudados na literatura e espera-se que sua prática proporcione projetos mais 

compatíveis e menor incidência de perdas, em razão de: serem estabelecidas ações para 

análise crítica dos projetos; delimitação dos responsáveis pela prática das ações; pré-

estabelecido a necessidade de validação do projeto para comprovação prática da eficiência do 

que está sendo projetado; indicada a participação do gestor de projetos, de forma contínua, no 

acompanhamento da obra e retroalimentação do processo para novos empreendimentos.  

Destarte, a modelagem do processo de projeto, conforme a realidade das empresas 

mostrou-se, de forma geral, adequada as proposições iniciais dessa pesquisa, denotando que o 

caminho escolhido para a modelagem, consequentemente, permitirá a diminuição das 

incompatibilidades entre os projetos refletindo em menor geração de resíduos para o meio, 

diminuindo, assim, os custos da obra e por consequência aumentando a qualidade do produto 

final (o edifício). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegar ao final da estruturação desse trabalho, percebe-se que a proposição de um 

modelo de processo de projeto único é uma tarefa árdua, visto que existem diversos fatores 

que atuam sobre o mesmo, gerando diferentes abordagens e diversas maneiras de conduzir a 

sua elaboração. Dentre tantas outras proposições existentes na literatura, algumas mais 

simples, umas quiçá, inovadoras e outras um tanto quanto complexas, percebe-se que, a 

proposição do modelo de processo de projeto do estudo, ora concluído, é apenas um ponto de 

vista dentre tantos outros possíveis.    

Com base nas diretrizes estabelecidas no referencial teórico e metodologia, mesmo 

percebendo as limitações, acredita-se que a modelagem do processo de projeto, mostrou-se, 

de forma geral, satisfatória quanto ao atendimento dos objetivos estabelecidos, apresentando 

os caminhos que devem ser percorridos para desenvolvimento do processo de projeto que 

permita diminuição das incompatibilidades entre os projetos e assim, minimize ou elimine as 

perdas durante a execução da obra. 

Ainda que a modelagem tenha sido desenvolvida a partir dos estudos de casos em 

apenas três empresas construtoras-incorporadoras, foi possível caracterizar as práticas e 

processos de projetos dessas empresas e estabelecer as devidas correlações entre as atividades 

dos seus processos de projeto e os desperdícios, durante a execução de suas respectivas obras, 

que são produzidos por problemas de incompatibilidade entre as disciplinas dos projetos. 

O modelo de processo proposto foi baseado na sequencialidade do processo de 

produção dos edifícios, abordando algumas práticas da Engenharia Simultânea, visto que, 

conforme Fabricio (2002), a utilização da abordagem simultânea, de forma plena, dentro do 

processo de projeto, envolve a quebra do paradigma do processo linear de construção das 

edificações desempenhada nas empresas da região do estudo, o que não é objetivo desse 

estudo. 

Dentro dessa postura, elaborou-se o modelo conforme a realidade já praticada nas 

empresas, para futura efetivação, dando ênfase às atividades de análise crítica, 

compatibilização e aprovação dos projetos, sendo proposta, também, a utilização da 

Tecnologia da Informação para auxiliar a comunicação e coordenação dos projetos, sob a 

forma do uso de ferramentas de compartilhamento de dados. 

 Apesar das atividades de análise crítica e compatibilização dos projetos serem 
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consideradas, por Koskela (1992), como atividades de fluxo (transferência de informação e 

espera) e, portanto, que essas não agregam valor ao processo, devendo ser eliminadas sempre 

que possível, foi percebido, através das entrevistas com os gestores das obras das empresas 

participantes da pesquisa, que a consideração dessas atividades dentro do processo de projeto 

melhoraria o processo de gerenciamento falho ou faltoso, aumentando a participação e 

comunicação entre os agentes do processo, o que se reflete em projetos, possivelmente, mais 

compatíveis, com controle de distribuição e alteração, diminuindo os problemas que geram 

perdas na execução das obras. 

Quanto à apresentação do modelo em forma de fluxograma, essa possibilita a 

visualização ampla do processo e execução das atividades definidas de forma mais fácil e 

simplificada do que as apresentações dos modelos de referência, oportunizando às empresas,  

através da utilização do modelo, o domínio organizacional do setor, cooperando pra uma boa 

oportunidade de vantagem competitiva. Além disso, as planilhas propostas à serem utilizadas 

ao logo do traçado do processo de projeto, possibilitam o registro das requisições dos 

projetos, aumentando a eficácia da comunicação entre os agentes do projeto e servem como 

base para tomada de decisões posterior à conclusão da edificação.     

Diversas lacunas de conhecimento foram identificadas ao longo do trabalho. Algumas 

destas permeiam as várias etapas do processo, tais como: a não consideração, de forma 

metodizada, dos clientes externos (clientes finais) ao longo do processo, o que possivelmente 

traria à tona a necessidade de atividades dentro do processo que agregassem maior valor ao 

produto final (edificação); a não consideração do quesito tempo do desenvolvimento das 

atividades do processo, o que otimizaria o processo, eliminando, possivelmente, períodos 

demasiados de espera por informações; e a falta de inter-relação do processo de projeto com 

as demais gestões da empresa, de forma à proporcionar visão ampla da organização. 

Com isso, citam-se como proposições para trabalhos futuros, no âmbito do 

conhecimento do processo de projeto para empresas construtoras, os seguintes pontos: 

 O desenvolvimento do modelo de processo de projeto a partir dos estudos dos 

processos com a participação de mais empresas, avaliando mais detalhadamente os 

domínios de conhecimento, também, sob a ótica da gestão da qualidade.  

 O desenvolvimento de um processo de projeto semelhante, levando em consideração 

as relações com a variável tempo dentro do processo. 

 Equacionamento do modelo proposto sob a ótica das demais gestões da empresa 
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(gestão comercial, financeira, pessoal, etc.), a fim de avaliar seu desempenho de forma 

global.   

Destarte, entre as constatações do processo de projeto aqui obtidas, uma delas é a 

importância da proposição do modelo adaptado à cultura das empresas. É possível que o 

modelo desenvolvido possa ser associado aos resultados a serem obtidos com novos estudos 

em outros contextos, com empresas construtoras de outros seguimentos ou até mesmo em 

escritórios de projeto que conduzam empreendimentos, a fim de que o modelo de processo de 

projeto proposto não seja imutável, mas sim, um instrumento de transformação e manutenção 

de melhorias para as organizações. 

Por fim, coloca-se que este trabalho resulta para a pesquisadora como um grande 

desafio e aprendizado, com a consciência de que foram apenas alguns passos no esforço de 

alçar voos mais altos, nessa busca de conhecimento infindável que compõe o viver. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM REPRESENTANTE DA 

DIREÇÃO DA EMPRESA 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Pesquisa: MODELO BÁSICO DE PROCESSO DE PROJETO PARA EMPRESAS 

CONSTRUTORAS DE EDIFICAÇÕES VERTICAIS: Em busca de redução de perdas 

por falta de compatibilidade dos projetos  

Mestranda: GABRIELLA CAVALCANTE DE SOUZA 

Orientadora: CILIANA REGINA COLOMBO, Drª 

 

Objetivo da entrevista: caracterizar a empresa e o processo de projeto.  

 

Cargo/Função ocupada pelo entrevistado:                               Data da entrevista:              

   

 

Nome do entrevistado (caso queira se identificar) 

 

 

Caracterização da empresa: 

 

1 Nome da empresa_______________________________________ 

2 A empresa possui Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)? 

 Tem certificação. 

Qual a certificação? _____________________ 

Qual organismo certificador? ______________ 

Qual a data da certificação e validade da certificação?_______________ 

Qual o nível da certificação? (para PBQP-H)_______________________ 

 
Não tem certificação de qualidade. 

 Tem intenção de certificação de qualidade (PBQP-H e/ou ISO 9001). Nível 

de adesão para PBQPH e/ou intenção de implantação para ISO 9001. 

 

Caso possua PBQP-H em nível de adesão, qual a data declaração de 

adesão?__________ 

 

3 Tempo de atuação no mercado______________________________ 

 

4 Áreas (s) de atuação no mercado: 

(  ) Residencial unifamiliar 

(  ) Residencial multifamiliar 

(  ) Comercial     

(  ) Outro______________________ 
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5 Qual o número de funcionários efetivos?__________________ 

6 Qual a área total construída por ano da construtora?______________________ 

7 Como está estruturada a organização da empresa? Existe organograma? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Caracterização do setor de projeto: 

1 Existe setor/departamento de projeto definido na empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2 Existe uma estrutura física para o setor de projetos de engenharia dentro da empresa? 

Se sim, como você descreve esse setor?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 Sendo a pergunta 2 afirmativa, quantas pessoas trabalham diretamente nele?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4 Sendo a pergunta 2 afirmativa, como ele é posicionado dentro da estrutura 

organizacional da empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5 Sendo a pergunta 2 afirmativa, como ele se relaciona com os demais setores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Caracterização do processo de projeto: 

 

1 Os projetos e serviços de projeto são realizados por funcionários da própria empresa ou 

são contratados profissionais externos e independentes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2 Existe um profissional que desempenha a função de gerente de projetos na organização 

do processo do projeto? Caso exista, quem é esse profissional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 Existe um procedimento de gerenciamento/coordenação de projetos dentro da 

empresa?  

 

______________________________________________________________________ 

 

4 Se sim à resposta anterior, então, como você descreve o procedimento de 

gerenciamento de projetos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5 O processo/processamento dos projetos é formalizado através de um fluxograma de 

processo de projeto? (algo físico pré-estabelecido, com etapas definidas para 

recebimento e distribuição dos projetos). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6 Como você pode descrever o fluxo das informações dos projetos?  

6.1 Como eles são solicitados? 

6.2 Como eles são recebidos? 

6.3Há interlocução entre os projetistas? 

6.4Há alguma reunião ou análise durante as etapas de elaboração dos projetos 

(recebimento, solicitação, alteração, etc.)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7 As solicitações ou recebimentos dos projetos são documentados de alguma forma? Se 

sim, como, com que finalidade? 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8 Há algum controle de qualidade no recebimento de projetos estabelecido na empresa? 

Se sim, como você descreve-o? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9 Sendo a pergunta 8 afirmativa, como acontece esse controle de recebimento de 

projetos? 

9.1 Há análise crítica? 

9.2 Há verificação dos itens do projeto? 

9.3 Há validação do projeto? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

10 Sendo a pergunta 8 afirmativa, esse controle é documentado de alguma forma? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11 Há algum controle de distribuição dos projetos para as obras, estabelecido na empresa?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12 Sendo a pergunta 11 afirmativa, como é esse controle de distribuição?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13 A distribuição de projetos é documentada/protocolada? 

_____________________________________________________________________ 

14 Existe algum software ou ferramenta de compartilhamento de dados que auxilia no 
processo de projeto? Como ele funciona dentro da empresa?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15 Quando há necessidade de revisão dos projetos, quer seja solicitado por parte do 

projetista quer seja pela identificação de erros durante execução, como essa solicitação 

acontece? Existe um prazo para retorno desse projeto?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16 Existe um registro das alterações feitas quando na solicitação e no retorno do projeto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

17 Quando há alterações nos projetos, como é feita a substituição dos antigos? Há 

recolhimento dos anteriores na obra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

18 Os projetistas visitam a obra? Se sim, com que frequência, objetivos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

19 É emitido algum relatório ou é documentada de alguma forma essa visita? 

_____________________________________________________________________ 

  

20 Caso seja elaborado algum registro, qual a sua finalidade?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

21 Você teria algo para acrescentar para descrever melhor o processo de projeto da 

empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O RESPONSÁVEL PELA 

OBRA 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Pesquisa: MODELO BÁSICO DE PROCESSO DE PROJETO PARA EMPRESAS 

CONSTRUTORAS DE EDIFICAÇÕES VERTICAIS: Em busca de redução de perdas 

por falta de compatibilidade dos projetos  

Mestranda: GABRIELLA CAVALCANTE DE SOUZA 

Orientadora: CILIANA REGINA COLOMBO, Drª 

 

Objetivo da entrevista: caracterizar a obra e identificar problemas na execução das 

etapas de construção devido incompatibilidade entre os projetos, bem como a relação 

das perdas e retrabalhos ligados a essas incompatibilidades. 

 

Cargo/Função ocupada pelo entrevistado:                           Data da entrevista:              

   

 

Nome do entrevistado (caso queira se identificar) 

 

 

Caracterização da obra: 

1 Quantos pavimentos tem a edificação?___________________________  

2 Qual a área construída do empreendimento_______________________ 

3 Descreva a equipe técnica da obra. (Quantas pessoas, suas funções e hierarquias) 

Engenheiro__________________________________ 

Tecnólogo___________________________________ 

Técnico de edificações_________________________ 

Mestre de obras_______________________________ 

Encarregado__________________________________ 

Outros_______________________________________ 

Caracterização da execução dos projetos: 

1 Quantos projetos existem para essa obra? (hidrossanitário, elétrico, alvenaria, gás, 

incêndio, fachada, forro de gesso, etc.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2 Quantas/quantas empresas de projetos estão trabalhando nesse momento no 

desenvolvimento dos projetos para essa obra? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3 Quando do recebimento de projetos, como acontece a distribuição desses à equipe 

técnica? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4 Quando surge a necessidade de alteração dos projetos como e para quem (setor de 

projetos/ gerente de projetos/projetista) é feita a solicitação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5 Existe algum documento especifico para solicitação das alterações? 

_____________________________________________________________________ 

6 Qual a frequência de solicitações de alterações dos projetos por parte da equipe de 

obra? (Uma estimativa mensal, semanal, etc.). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7 Quanto tempo leva para que uma solicitação de alteração seja atendida? 

____________________________________________________________________ 

8 Quando da necessidade de alterações de projetos, como é o andamento da execução do 

serviço até que a alteração seja realizada e o projeto “correto” esteja na obra?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9 Como você faz a avaliação da demanda de alteração do projeto? ( Ex.: quando surge 

interferência como você sabe que é necessária solicitar a alteração do projeto?) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10 No mesmo sentido da pergunta anterior, você julga a necessidade de alteração dos 

projetos de que forma? 
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10.1 Necessária para a boa execução da obra?  

10.2 Desnecessária, pois demanda tempo e atrasa a execução?  

10.3 Indiferente, pois a execução não para?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11 Quais são/foram os principais erros apresentados nos projetos ou entre os projetos 

desta obra? (falta de elementos, projeto inexequível, incompatibilidade, etc.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12 Entre quais projetos frequentemente há algum tipo de incompatibilidade? E quais as 

principais incompatibilidades apresentadas entre eles? E quais as perdas? 

(correlacionar as colunas) 

Descrição das incompatibilidades 

apresentadas 

Principais projetos 

conflitantes 

Ordem de 

frequência 

do conflito 

A
R

Q
U

IT
E

T
U

R
A

  COMB. À INCÊNDIO  

 ELÉTRICO 
 

 ESTRUTURA 
 

 FACHADA 
 

 GÁS 
 

 HIDROSSANITÁRIO 
 

 OUTROS: 
 

 

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

 COMB. À INCÊNDIO  

 ELÉTRICO 
 

 ARQUITETURA 
 

 FACHADA 
 

 GÁS 
 

 HIDROSSANITÁRIO 
 

 OUTROS: 
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E
L

É
T

R
IC

O
 

 COMB. À INCÊNDIO  

 ARQUITETURA 
 

 ESTRUTURA 
 

 FACHADA 
 

 GÁS 
 

 HIDROSSANITÁRIO 
 

 OUTROS: 
 

 

H
ID

R
O

S
S

A
N

IT
Á

R
IO

 

 COMB. À INCÊNDIO  

 ELÉTRICO 
 

 ESTRUTURA 
 

 FACHADA 
 

 GÁS 
 

 ARQUITETURA 
 

 OUTROS: 
 

 

F
A

C
H

A
D

A
 

 COMB. À INCÊNDIO  

 ELÉTRICO 
 

 ESTRUTURA 
 

 ARQUITETURA 
 

 GÁS 
 

 HIDROSSANITÁRIO 
 

 OUTROS: 
 

 

G
Á

S
 

 COMB. À INCÊNDIO  

 ELÉTRICO 
 

 ESTRUTURA 
 

 FACHADA 
 

 ARQUITETURA 
 

 HIDROSSANITÁRIO 
 

 OUTROS: 
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C

O
M

B
. 

À
 I

N
C

Ê
N

D
IO

 
 ARQUITETURA  

 ELÉTRICO 
 

 ESTRUTURA 
 

 FACHADA 
 

 ARQUITETURA 
 

 HIDROSSANITÁRIO 
 

 OUTROS: 
 

 

O
U

T
R

O
S

 

 ARQUITETURA  

 ELÉTRICO 
 

 ESTRUTURA 
 

 FACHADA 
 

 ARQUITETURA 
 

 HIDROSSANITÁRIO 
 

 OUTROS: 
 

13 No seu julgamento, qual o principal motivo das incompatibilidades apresentadas entre 

os projetos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14 No seu julgamento, quem é (são) o(s) responsável (is) pelas incompatibilidades 

apresentadas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15 Quais são/foram as consequências das incompatibilidades apresentadas até o 

momento, para o andamento da obra? (planejamento/orçamento) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16 Qual (is) o (s) problema (s) atribuído (s) aos projetos que mais propiciam retrabalho?  

a) Falta de clareza nos projetos que pode ocasionar erros de leitura dos projetos e 
consequentemente na execução?  
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b) Incompatibilidades entre os projetos?  

c) Falta de elementos ou detalhamento dos projetos?  

d) Falha na comunicação do setor de projetos e a gestão da obra? 

e) Outros: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

17 No caso da ocorrência de retrabalhos atribuídos aos projetos, quais são as perdas que 

você identifica? (material, mão-de-obra, tempo, orçamento, etc.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

18 Você consegue quantificar essas perdas? (Ex.: aumento da geração de entulho, maior 

consumo de argamassa, de tijolos, etc.). Se sim, qual a relação de aumento mensal? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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APÊNDICE C – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA PARA AS 

EMPRESAS 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Pesquisa: MODELO BÁSICO DE PROCESSO DE PROJETO PARA EMPRESAS 

CONSTRUTORAS DE EDIFICAÇÕES VERTICAIS: Em busca de redução de perdas 

por falta de compatibilidade dos projetos  

Mestranda: GABRIELLA CAVALCANTE DE SOUZA 

Orientadora: CILIANA REGINA COLOMBO, Drª 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO  

Empresas 

   

João Pessoa, ___ de ________de 2017. 

 

Ilmo. Senhor  

Representante da Construtora ___________ 

 

Estou em fase de pesquisa de campo para dissertação de mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFRN. O estudo tem o título provisório de 

“MODELO BÁSICO DE PROCESSO DE PROJETO PARA EMPRESAS 

CONSTRUTORAS DE EDIFICAÇÕES VERTICAIS: Em busca de redução de perdas por 

falta de compatibilidade dos projetos” e é orientado pela Profª Drª Ciliana Regina Colombo.  

O estudo tem como objetivo: Propor um modelo de processo de projeto para 

edificações verticais com vistas a diminuir os problemas de incompatibilidades de projetos, 

tendo como foco na redução das perdas por falta de compatibilidade entre os projetos que são 

manifestadas durante a execução da obra. Para alcançar o objetivo da pesquisa é de 

fundamental importância obter algumas informações das empresas de construção da cidade de 

João Pessoa, assim sendo gostaria de contar com a sua colaboração, solicitando a quem 

detenha as informações em sua empresa para participar de uma entrevista com breves 

perguntas sobre a empresa e sobre a construção do empreendimento. 

A entrevista é simples e as perguntas possíveis de serem respondidas entre trinta a 

quarenta minutos. 

Saliento que este estudo segue preceitos éticos conforme segue:  

 As empresas aderem voluntariamente ao estudo depois de informadas sobre a sua 
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natureza e circunstâncias que envolve o processo de estudo; 

 A identidade das empresas será protegida (não haverá informação direta de qualquer 

empresa e sim serão trabalhados os dados em conjunto de todas as empresas 

respondentes); 

 Os resultados serão baseados nos dados sem distorções;  

 Os resultados serão disponibilizados às empresas participantes que tiverem interesse 

nos mesmos. 

 


