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RESUMO 

    O segmento da construção civil merece grande atenção por dois motivos básicos: o primeiro, é 

que o setor tem grande impacto na economia nacional, e o segundo, é que este setor é 

caracterizado por baixos índices de produtividade. Diante deste cenário, a necessidade de um 

estudo mais detalhado das práticas de gerenciamento de projetos na construção civil se faz 

extremamente necessária, para que seja possível criar alternativas e/ou desenvolver novas 

metodologias para tornar este setor mais eficiente, é preciso que se conheçam as práticas de 

gerenciamento utilizadas atualmente. Este trabalho tem como objetivo principal a apresentação 

dos dados obtidos por meio de uma investigação sobre a situação do gerenciamento de projetos 

na construção civil. Esta investigação envolveu a elaboração e aplicação de um instrumento de 

coleta de dados. A partir de então, foram realizadas análises descritivas e de correlação entre as 

variáveis, com o intuito de ganhar maior entendimento do estado da arte da gestão de projetos no 

contexto da construção civil. Como resultado da pesquisa, foi concluído que os engenheiros estão 

realizando muitas das atividades de gerenciamento de projetos sem uma formação que viabilize 

conhecimentos mais aprofundados na área. 

Palavras chave: construção civil; gerenciamento de projetos; diagnóstico 
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ABSTRACT 

    A special attention should be put in to the construction industry for two basic reasons: the first 

one is that this industry has a great impact on the Brazilian economy, and the second one, is its 

characteristics of low productivity levels. Therefore, a more detailed study is necessary in order 

to create new alternatives and develop new methodologies, intending to improve efficiency in 

this sort of business. To accomplish these goals, it is important to really get to know the 

management practices current in use. This study has the purpose to present the data obtained by 

an investigation about the situation of the project management in construction companies in 

Recife. This investigation comprehended the creation and application of a data collection 

instrument. From collected data, descriptive and correlation analyses were performed to the 

variables in order to provide greater knowledge about the subject. As a result from this research, 

it was concluded that the construction engineers are performing project management activities 

without any reasonable structure, which would make possible to obtain a greater knowledge in 

this field. 

Keywords: civil construction; project management; diagnosis 
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1 INTRODUÇÃO 

    A atividade da construção civil impacta a economia brasileira de forma bastante ampla e seu 

macrossetor inclui toda a complexa cadeia de atividades ligadas à construção, seja como 

fornecedora de insumos industriais, seja como prestadora de serviços ao setor. Segundo dados da 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor cresceu 1,3% em 2005 e participou 

com 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 70% de todos os investimentos feitos em um país 

passam pela cadeia da construção civil. Ainda de acordo com a CBIC, em 2004, o macrossetor 

empregou diretamente mais de seis milhões duzentos e quarenta e um mil de trabalhadores e a 

projeção para 2005 foi de que empregue cerca de sete milhões quatrocentos e nove mil, 

totalizando 8,85% dos trabalhadores brasileiros. 

    Apesar de sua notável importância para a economia, esse setor vem demonstrando dificuldades 

para atingir uma boa produtividade. Tal fato pode ser atribuído a algumas peculiaridades 

inerentes ao setor, tais como: seu caráter não homogêneo e não seriado de produção devido à 

singularidade do produto, feito sob encomenda; a dependência de fatores climáticos no processo 

construtivo, o período de construção relativamente longo; a complexa rede de interferências dos 

participantes (usuários, clientes, projetistas, financiadores, construtores); uma ampla segmentação 

da produção em etapas ou fases o que imprime um dinamismo centrado no princípio de sucessão 

e não de simultaneidade; o parcelamento da responsabilidade entre várias empresas, em que o 

processo de subcontratação é comum; a significativa mobilidade da força de trabalho, além do 

nomadismo do setor (tanto em relação aos produtos finais como ao processo de produção); o 

caráter semi-artesanal (manufatureiro) do processo construtivo. 

    Com um setor tão peculiar, pode-se observar uma clara demanda por um gerenciamento mais 

eficiente a fim de garantir que o mesmo consiga contribuir ainda mais para a sociedade. Práticas 

adequadas de gerenciamento de projetos podem ajudar bastante esse setor com o emprego de 

metodologias e técnicas que colaborem para o aumento da produtividade do mesmo. 

    A engenharia de produção classifica a obra ou construção como um sistema de produção to 

tipo grandes projetos, pois cada obra é um produto único, em que não há fluxo do produto 

(SLACK et al., 2007). Na obra, existe geralmente uma seqüência grande de tarefas no decorrer de 

sua produção, normalmente de longa duração, com pouca ou nenhuma repetitividade. Enquanto 
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na construção civil se utiliza o termo gerenciamento de obra, na engenharia de produção o termo 

apropriado é gerenciamento de projetos. 

1.1 Justificativa 

    Um segmento tão importante como o da construção civil merece grande atenção, por dois 

motivos básicos: o primeiro é que o setor tem grande impacto na economia nacional, e o segundo, 

é que o setor é caracterizado por baixos índices de produtividade. Sendo assim, qualquer aumento 

na produtividade do mesmo viabilizará uma melhora na a economia.  

    Liu et al. (2003) chegam a afirmar que não pode haver atividade econômica sem a construção. 

Essa afirmação é um pouco radical, mas consegue transmitir a relevância da atividade. Embora a 

importância desse setor seja notável, ele ainda enfrenta problemas, como baixos índices de 

produtividade, altos índices de desperdício, atrasos na entrega de seus produtos finais, dentre 

outros. 

    Yeo e Ning (2006) afirmam que a construção civil como um todo enfrenta grandes desafios e 

sofre com desempenhos medíocres e baixa margem de lucro. Atraso em cronogramas, 

orçamentos estourados, baixa qualidade, problemas de reclamações têm contaminado essa 

indústria. 

    Diante de tal cenário, a necessidade de um estudo mais detalhado das práticas de 

gerenciamento de projetos na construção civil torna-se extremamente necessária, pois para que 

seja possível criar alternativas e/ou desenvolver novas metodologias para tornar esse setor mais 

eficiente é preciso que se conheçam as práticas de gerenciamento utilizadas atualmente.  

    A proposta deste trabalho é fazer uma análise da situação atual do gerenciamento de projetos 

nas construtoras da cidade de Recife, de modo a identificar que práticas e/ou ferramentas de 

gerenciamento de projetos estão sendo utilizadas, para viabilizar estudos de alternativas que 

melhorem a produtividade do setor. 

1.2 Objetivos 

    O objetivo principal do presente trabalho é a realização de um diagnóstico da situação do 

gerenciamento de projetos na construção civil em empresas de construção da cidade de Recife. 

Para sua efetivação, foi realizado um estudo da literatura existente, o qual permitiu a elaboração 

de um instrumento de coleta de dados, a aplicação de tal instrumento e a análise dos resultados 

obtidos. 
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    Para o alcance do objetivo geral, será necessário o desenvolvimento dos seguintes objetivos 

específicos: 

• Elaboração de um instrumento de pesquisa para a coleta de dados que aborde, de maneira 

geral, os aspectos do gerenciamento de projetos presentes na indústria da construção civil; 

• Aplicação do instrumento de pesquisa in loco, a qual será feita junto aos gerentes de 

projetos que atuam nas obras das empresas selecionadas; 

• Analise e reflexão sobre os resultados encontrados. 

1.3 Estrutura da dissertação 

    Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, que são: introdução, base conceitual e 

revisão bibliográfica, metodologia, análise dos dados e conclusão. 

    A introdução caracteriza o setor da construção civil, expõe os objetivos e a justificativa do 

trabalho. Os dados secundários foram obtidos por meio de levantamentos bibliográficos, 

pesquisas anteriores, além de levantamentos estatísticos em instituições, como a Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Serviço Nacional da Indústria (SENAI), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco 

(FIEPE). 

    O segundo capítulo refere-se à base conceitual e revisão da literatura e aborda, de maneira 

geral, o gerenciamento de projetos. Para a realização desse capítulo, foi feita uma pesquisa na 

área de gerenciamento de projetos e em suas subáreas consideradas de maior relevância para o 

estudo, além da apresentação de conceitos importantes para a contextualização do trabalho. A 

revisão bibliográfica foi elaborada utilizando-se artigos de vários periódicos nacionais e 

internacionais, além de artigos publicados em congressos nas áreas de gerenciamento de projetos 

e construção civil fornecer uma visão geral das pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre o 

tema. 

    No terceiro capítulo, sobre a metodologia, há uma descrição da maneira por meio da qual a 

pesquisa foi realizada, como os dados foram obtidos e analisados. Esse retrata o tipo de pesquisa 

adotado, o processo de elaboração do instrumento de pesquisa, os processos de coleta e análise 

dos dados. 

    No quarto capítulo, referente à análise de dados, os resultados obtidos são descritos e 

comentados de modo a garantir o entendimento do comportamento da amostra utilizada. Ainda 
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nesse capítulo, uma análise exploratória para ganhar um maior entendimento sobre a amostra é 

apresentada. 

    O capitulo final, a conclusão, apresenta as considerações finais sobre a pesquisa, além de suas 

contribuições, limitações e propostas para trabalhos futuros. 
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2 BASE CONCEITUAL E REVISÃO DA LITERATURA 

    Este capítulo apresenta a base conceitual que dá suporte ao desenvolvimento deste trabalho, 

sendo abordados conceitos referentes ao gerenciamento de projetos, maturidade, tipos de 

organizações, risco e incertezas, dentre outros também considerados importantes.  

    Uma visão da literatura sobre o tema aplicado na construção civil como gerenciamento de 

projetos, com enfoque no gerenciamento de tempo, custo, risco e comunicação também é 

apresentada. 

2.1 Gerenciamento de Projetos 

    Existem diversas definições de projeto na literatura, algumas mais difundidas que outras. O 

Project Management Institute (PMI, 2004) considera projeto um “empreendimento temporário 

executado para gerar um único produto, serviço ou resultado”. Para Vargas (2002), “projeto é um 

empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, com 

início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por 

pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade”. Já 

para Meredith e Mantel (1995), projeto é “uma tarefa específica e finita a ser concluída”. Neste 

trabalho será utilizada a definição de Vargas (2002). 

     De acordo com Kerzner (2003), desde o começo da década de 1990 a corrida pela excelência 

na gestão de projetos tem assumido uma importância cada vez maior. Os benefícios dessa gestão 

são óbvios para os clientes e empresários. Ao longo das últimas décadas, os conceitos de gerência 

de projetos têm sido bastante difundidos. Atualmente, já se dispõe de uma boa bibliografia na 

área e várias pesquisas estão em desenvolvimento, o que pode ser atribuído à demanda crescente 

dos empresários por profissionais com conhecimento na área. Tal demanda é também uma das 

razões do aumento do número de instituições que fazem a certificação dos profissionais como 

“gerentes de projetos”. Tais instituições objetivam o aprofundamento dos conhecimentos sobre o 

assunto, sendo a mais conhecida o PMI (Project Management Institute) dos Estados Unidos, 

embora o IPMA (International Project Management Association) da Europa também seja 

bastante conhecida. 

    No Brasil, existe desde 2001 a ABGP (Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos) 

que é filiada ao IPMA e voltada para a estimulação da disseminação dos conhecimentos e das 

melhores práticas da disciplina Gerenciamento de Projetos. 
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    Cada uma dessas instituições possui seu próprio manual ou guia, com seus padrões e 

definições que na verdade misturam conceitos das instituições mais tradicionais, como o PMI e o 

IPMA, (COOKIE-DAVIES, 2004). O mais difundido desses manuais é o PMBOK Guide (PMI, 

2004) que foi produzido em 1976 e teve sua versão mais recentemente atualizada em 2004, o qual 

identifica e descreve conhecimentos e práticas que são mais utilizados na maioria dos projetos. 

No entanto, esse manual trata apenas do gerenciamento de projetos individuais. 

    Em 1986, a APM (Association for Project Management) desenvolveu o APM Body of 

Knowledge, manual que abrange uma gama mais vasta de tópicos em linha com estudos sobre o 

sucesso em projetos. Seguindo o desenvolvimento desses manuais, o IPMA publicou, em 1998, o 

International Competency Baseline, que foi a principal referência para a elaboração do 

Referencial Brasileiro de Competências (RBC) em Gerenciamento de Projetos, utilizado pela 

ABGP/IPMA na certificação de Gerentes de Projetos no Brasil. 

   O Japão, por sua vez, realizou estudos que envolveram o governo, a indústria e os acadêmicos, 

e lançou um novo padrão para gerenciamento de projetos o P2M, que faz um novo exame e uma 

nova definição das práticas, processos e competências necessários para a entrega de estratégias, 

programas e projetos inovadores (COOKIE-DAVIES, 2004). 

     Mediante uma observação do que foi exposto acima, pode-se concluir que um dos problemas 

de gerenciamento de projetos em empresas multinacionais é a falta de um padrão global que 

oriente as práticas em empresas desse tipo, já que cada país possui seu próprio manual de 

gerenciamento. 

    Os projetos podem ser subdivididos em fases de desenvolvimento, de modo a oferecerem um 

melhor controle gerencial. O conjunto dessas fases é chamado de ciclo de vida do projeto. Essas 

dependem da natureza do mesmo e são caracterizadas pela entrega, ou pela finalização de um 

determinado trabalho. 

    Vargas (2002) afirma que o de projeto pode ser dividido em cinco fases características:  

• Fase de iniciação: quando uma necessidade é identificada e transformada em um 

problema estruturado a ser resolvido, em que as estratégias são identificadas e 

selecionadas. Essa fase geralmente envolve um estudo de viabilidade. O estudo da 

viabilidade do projeto é muito importante, pois busca a forma mais rentável da execução, 

revisa as alternativas, além das formas mais interessantes de financiamento. 

• Fase de planejamento: é a fase de descrição detalhada sobre tudo que será realizado 

durante a execução do projeto. No caso da construção civil essa fase envolve 
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estabelecimento de critérios, produção de plantas, elaboração de cronogramas, 

orçamentos e planos de trabalho que relatam como os projetos, a construção e o design 

devem ser conduzidos.  

• Fase de execução: é a fase em que tudo o que foi planejado é realizado, fase em que a 

maior parte dos esforços e dos recursos são consumidos. 

• Fase de controle: geralmente acontece paralelamente às fases de planejamento e 

execução, e objetiva acompanhar todas as atividades do projeto, propondo ações 

corretivas e preventivas no menor espaço de tempo possível. 

• Fase de finalização: ocorre quando os trabalhos do projeto são encerrados e avaliados por 

meio de auditorias. 

    Para Fewings (2005), o ciclo de vida da construção apresenta as seguintes fases: estudo prévio, 

estratégia, pré-construção, construção, regulamentação e finalização. As duas primeiras fases 

seriam equivalentes à fase de iniciação, a seguinte à de planejamento; a fase de construção e de 

regulamentação às fases de execução e controle, sendo a última a de finalização. 

    Mediante uma reflexão sobre o significado de projeto, pode-se verificar a demanda por 

gerenciamento das atividades que compõem o projeto. Segundo Heldman (2005), o 

gerenciamento de projetos abrange uma série de ferramentas e técnicas, utilizadas pelas pessoas 

para descreverem, organizarem e monitorarem o andamento das atividades do projeto. O PMI 

(2004) define o gerenciamento de projetos como sendo a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas gerenciais e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. 

Para Vargas (2002), o gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas gerenciais que 

permite à empresa desenvolver um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e 

capacidades individuais, destinados ao controle de eventos não-repetitivos, únicos e complexos, 

dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade predeterminados.  

    Vargas (2002) também destaca alguns dos principais benefícios oriundos do gerenciamento de 

projetos: 

• evita surpresas durante a execução dos trabalhos; 

• permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, uma vez que toda 

metodologia está sendo estruturada; 

• antecipa as situações desfavoráveis que poderão ser encontradas, para que ações 

preventivas possam ser tomadas antes que essas situações se consolidem como problemas; 

• adapta os trabalhos ao mercado consumidor e ao cliente; 
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• disponibiliza os orçamentos antes do início dos gastos; 

• agiliza as decisões, já que as informações estão disponibilizadas e estruturadas; 

• aumenta o controle gerencial de todas as fases a serem implementadas devido ao 

detalhamento ter sido realizado; 

• facilita e orienta as revisões da estrutura do projeto que forem decorrentes de 

modificações no mercado ou no ambiente competitivo, melhorando a capacidade de 

adaptação do projeto; 

• otimiza a alocação de pessoas, equipamentos e materiais necessários; 

• documenta e facilita as estimativas para futuros projetos. 

    O PMI (2004) defini nove áreas de conhecimento para facilitar a aplicação de metodologia de 

gerenciamento de projetos. São elas:  

1. Gerenciamento da integração do projeto: está relacionado à unificação, consolidação, 

articulação e ações integradoras que são essenciais para o término do projeto, para atender 

com sucesso às necessidades dos clientes e das partes interessadas e para gerenciar 

expectativas. 

2. Gerenciamento do escopo do projeto: inclui processos que buscam garantir que foi 

entregue ao cliente tudo o que foi planejado e da forma que foi planejado. 

3. Gerenciamento do tempo do projeto: objetiva que o projeto seja entregue no prazo e inclui 

o desenvolvimento e acompanhamento de cronogramas.  

4. Gerenciamento dos custos do projeto: consiste em processos como: estimativas de custos, 

orçamentação e controle de custos para garantir que o projeto termine dentro do 

orçamento preestabelecido.  

5. Gerenciamento da qualidade do projeto: inclui os processos e as atividades da 

organização executora, os quais determinam as responsabilidades, os objetivos e as 

políticas de qualidade, de modo que o projeto atenda às necessidades que motivaram sua 

realização. 

6. Gerenciamento dos recursos humanos do projeto: está relacionado ao gerenciamento da 

equipe de trabalho do projeto e preocupa-se com as responsabilidades de cada membro da 

equipe do projeto, incluindo a motivação da mesma.  

7. Gerenciamento de comunicação do projeto: visa garantir a coleta, distribuição, análise, 

armazenamento, acessibilidade das informações do projeto de maneira rápida e eficiente.  
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8. Gerenciamento de riscos do projeto: visa maximizar os impactos positivos dos eventos no 

projeto e minimizar os impactos negativos, mediante a redução da probabilidade de 

ocorrência de eventos danosos. 

9. Gerenciamento das aquisições do projeto: envolve atividades de planejamento, controle, 

pesquisa, seleção de fornecedores, administração de contratos as quais são necessárias 

para garantia da disponibilidade dos recursos necessários ao projeto. 

    Contudo, a extensão para projetos de construção realizada pela mesma instituição (PMI, 2000) 

acrescenta mais quatro áreas de conhecimento muito importantes para este tipo de projeto. São 

elas: 

10. Gerenciamento da segurança: busca garantir que o projeto da construção seja executado 

com o cuidado apropriado para prevenir acidentes que causem ou possam potencialmente 

causar danos a pessoas ou propriedades.  

11. Gerenciamento ambiental: busca garantir que o impacto da execução do projeto de 

construção se restrinja aos arredores limitados pela legislação. 

12. Gerenciamento financeiro: está relacionado com a aquisição e o gerenciamento de 

recursos financeiros para o projeto e está mais voltado para os recursos de entrada e a 

análise/atualização do fluxo de caixa líquido para a construção do projeto do que com o 

gerenciamento de custo do projeto. 

13. Gerenciamento de queixas/reclamações: busca eliminar ou prevenir queixas que possam 

surgir sobre a construção e ter de que lidar com reclamações no caso de elas ocorrerem. 

2.1.1 Gerentes de projetos 

    Sem dúvida, o trabalho do gerente de projeto é um dos principais fatores que podem levar o 

projeto a atingir o sucesso: “Os gerentes de projeto são profissionais generalistas cujo repertório 

compreende uma série de competências” (HELDMAN, 2005).  

     Vargas (2002) afirma que o gerente de projetos é o responsável último pelo sucesso do 

projeto, tendo de obedecer a uma série de demandas as quais incluem: 

• produção do produto final do projeto dentro dos prazos, custos e desempenho exigidos; 

• atingir os objetivos contratuais de lucro; 

• adquirir os recursos adequados para o projeto, em quantidade e qualidade; 

• contratar e motivar os integrantes do time; 

• lidar com os obstáculos e as possibilidades de fracasso; 

• gerir estrategicamente os riscos do projeto; 
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• desenvolver os canais de comunicação efetivos; 

• desenvolver mecanismos de negociação com todos os elementos internos e externos do 

projeto, de modo a garantir o cumprimento do plano do projeto. 

    Para realizar todas as suas missões, os gerentes de projeto devem ser dotados de competências 

múltiplas e dominar questões que vão além do projeto, e ainda estar atentos às mudanças sempre 

presentes no mundo dos negócios. O escopo das áreas de conhecimento necessárias para o 

gerenciamento de projetos é influenciado pelo contexto na qual a organização está inserida, bem 

como pelos requisitos dos institutos que regulam as atividades do setor. 

    As competências gerais necessárias compreendem todas as áreas da administração, da 

contabilidade e do planejamento estratégico à supervisão, administração de recursos humanos, 

dentre outras. Essas competências serão requisitadas durante todo projeto e são elas (Heldman, 

2005; RabechiniJr, 2005; Crawford e Cabanis–Brewin, 2006 e PMI, 2004): 

• Competências de comunicação 

Uma das características mais importantes do bom gerente de projetos é a aptidão para a 

comunicação. Ele deve assegurar que as informações sejam explícitas, claras e completas, 

de modo que todas as partes interessadas, ou seja, os stakeholders possam compreender 

todas as mensagens transmitidas. Além disso, os gerentes têm de garantir que as 

informações cheguem a tempo ao conhecimento de todos os interessados. 

• Aptidões organizacionais e de planejamento 

É muito importante que o gerente de projetos seja capaz de rastrear toda a documentação 

do projeto, informações sobre os requisitos, memorandos, relatórios, registros pessoais e 

dados em geral. As competências de gerenciamento estão muito ligadas às aptidões 

organizacionais, e o planejamento é essencial para o processo de gerenciamento. 

• Habilidades para a elaboração de orçamentos 

É parte da função do gerente de projetos estabelecer e administrar orçamentos. Para isso, 

precisa entender as cotações dos fornecedores, preparar ou supervisionar ordens de 

compra e reconciliar faturas. Tudo isso pode ser traduzido em conceitos básicos de 

finanças e contabilidade. 

• Habilidades para a resolução de conflitos  

Os conflitos estão presentes mesmo nos projetos mais bem sucedidos e o gerente deve 

estar sempre apto a solucioná-los. Para tanto, precisa ser capaz de captar a raiz do 
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problema e criar alternativas para então determinar o melhor curso de ação para resolvê-

lo.  

• Habilidades de negociação e influência 

A solução eficiente de problemas requer habilidades para a negociação. Em um projeto, o 

gerente precisará negociar com as várias áreas e pode envolver equipes ou indivíduos e 

isso poderá ocorrer diversas vezes ao longo do ciclo de vida do projeto. A influência está 

relacionada com o poder de convencer outras pessoas sobre um determinado assunto.  

• Habilidades de liderança 

Os gerentes devem balancear sua concentração nos resultados e a preocupação em 

finalizar o trabalho com sua capacidade de liderar, expressar sua visão e obter o consenso 

quanto às metas estratégicas, estabelecendo uma direção, motivando e estimulando os 

demais. É importante que fique claro que a liderança e o gerenciamento não significam a 

mesma coisa e cabe ao gerente de projetos discernir sobre o momento de ser o líder e o 

momento de ser o gerente. 

• Habilidades para a formação e motivação de equipes 

Os gerentes de projeto são profundamente dependentes das habilidades de formação e 

motivação de equipes. Sendo assim, ele deve ter habilidade para selecionar pessoas que 

possam trabalhar em equipe e que sejam competentes para função que irão desenvolver. 

Além disto, devem ser capazes de motivar os profissionais para que os mesmos 

participem ativamente do projeto. 

    Na visão de Crawford e Cabanis–Brewin (2006), o desafio do gerente de projeto sempre tem 

sido se apresentado sob duas formas distintas:  

• A arte de gerenciamento de projetos: que está relacionada com a comunicação efetiva, 

integridade, sociabilidade, liderança, desenvolvimento de funcionário, flexibilidade, 

tomada de decisão, um parecer sobre o negócio, relação com o cliente, solução de 

problemas, gerenciamento de mudança e expectativas, treinamento e consultoria.  

• A ciência do gerenciamento de projetos: que está relacionada a planos, gráfico de Gantt, 

padrões, CPM/diagrama de precedência, análises de controle de variação, métricas, 

métodos, valor agregado, gerenciamento de riscos, relatório de acompanhamento, 

estimativa e nivelamento de recursos. 

    Crawford e Cabanis–Brewin (2006) ainda colocam que a profissão do gerente de projeto se 

desenvolveu primeiramente tendo como foco o planejamento e o controle, ou seja, com ênfase na 
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ciência, devido à natureza das organizações nas quais estavam as primeiras pessoas a adotar o 

gerenciamento de projetos (militares, setor de utilidades e indústria da construção). Porém, o 

gerenciamento de projetos atualmente vai além do planejamento e controle, e coloca mais ênfase 

na liderança e na comunicação do que em um conjunto de ferramentas técnicas. 

2.1.2 Estrutura organizacional 

    Cada organização tem seu próprio estilo e cultura, é única e sua estrutura organizacional 

influencia no modo como o trabalho é conduzido, sendo esse um fator muito importante para o 

sucesso da organização. Vargas (2002) afirma que o gerente de projeto de uma organização deve 

compreender não apenas as opções organizacionais disponíveis mas também os resultados 

prováveis da implementação do projeto dentro da organização nos seus vários aspectos. A própria 

autoridade de que o gerente de projeto vai dispor será dada pela estrutura da organização. 

    Organizações modernas requerem agilidade na tomada de decisão e velocidade na 

comunicação, Para isso, precisam ser estruturadas de acordo com suas atividades. Uma 

organização pode realizar atividades rotineiras ou não-rotineiras. As atividades rotineiras são, em 

geral, repetitivas, com baixo nível de incerteza, com especialização por função e, portanto, 

dependentes da evolução técnica e regidas por uma comunicação extremamente vertical. Esse 

tipo de organização utiliza geralmente uma estrutura de organização funcional. 

    As atividades “não-rotineiras”, como é o caso da construção civil, são, em geral, caracterizadas 

por conter uma forte dose de incerteza e ser regidas pela necessidade de interação de várias 

especialidades, apresentando ciclo único e normalmente sendo executadas dentro de prazos 

estreitos e definidos (RABECHINI JR., 2005). São mais bem representadas por estruturas que 

melhor se adaptam à inovação, como é o caso das estruturas matriciais ou das estruturas 

organizadas por projetos.  

    Para conseguir uma melhor visão do gerenciamento de projetos, é importante entender como o 

mesmo funciona nas três modalidades básicas de estruturas organizacionais: funcional, por 

projetos e matricial. 

2.1.2.1 Organizações funcionais 

    É o tipo de organização mais comum. Caracteriza-se por apresentar especialidades agrupadas 

por função, como organizações que trabalham estruturadas por departamento, como 

departamentos financeiros, de recursos humanos, de marketing, dentre outros. 
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    Heldman (2005) descreve esse tipo de organização como sendo configurada de maneira 

hierárquica: os funcionários são normalmente subordinados aos gerentes e esses respondem aos 

chefes de departamento que se reportam aos vice-presidentes e esses respondem ao CEO (Chief 

Executive Officer) que ocupa o cargo mais alto dentro da empresa. 

Vargas (2002) afirma que nesse tipo de organização os projetos são conduzidos por equipes 

pertencentes a cada departamento. Suas responsabilidades são limitadas pelas fronteiras de suas 

funções. A importância dada aos projetos é relativamente pequena e as tarefas desempenhadas 

geralmente têm algum vínculo funcional com o envolvido. A figura 2.1 ilustra um organograma 

genérico de uma organização funcional. 

 

 
Figura 2.1 – Organograma de uma organização funcional 

Fonte: Adaptado de Heldman (2005) 

   As vantagens e desvantagens básicas da estrutura funcional apontadas por Heldman (2005) 

estão dispostas na tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 Quadro-resumo das vantagens e desvantagens das estruturas de organizações funcionais 

Vantagens  Desvantagens 

Estrutura organizacional duradoura. O gerente do projeto tem pouca ou nenhuma 

autoridade oficial. 

Carreira profissional transparente, com 

separação de funções, permitindo destacar as 

habilidades específicas. 

Vários projetos disputam recursos limitados e 

prioridades. 

Os funcionários têm um supervisor, dentro de 

uma cadeia clara de comando. 

Os integrantes da equipe do projeto são leais 

ao gerente funcional. 

Fonte: adaptado de Heldman (2005) 
 

2.1.2.2 Organizações por projetos 

    As organizações por projetos são muito diferentes da organização funcional, pois o enfoque é o 

próprio projeto. Nessas organizações, os projetos são conduzidos pelos gerentes de projeto que 

possuem autonomia total, incluindo responsabilidade com as atividades de gerente funcional 

perante os membros da equipe. É subordinado diretamente ao CEO, sem intermediários. A figura 

2.3 ilustra o organograma de uma estrutura organizacional de projetos. 

 

 
Figura 2.2 – Organograma estruturado por projetos 

Fonte: Adaptado de Heldman (2005) 

2.1.2.3 Organizações matriciais 

    As organizações matriciais surgiram para balancear as vantagens e desvantagens das duas 

organizações acima descritas, e sua idéia básica é aproveitar o melhor das duas estruturas. 
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Rabechini Jr. (2005) coloca que as estruturas matriciais, de um lado, mantêm a hierarquia das 

áreas disciplinares e, de outro, apresentam organizações para resolver problemas temporais por 

meio do compartilhamento de recursos.  

    Os funcionários de uma organização matricial reportam-se ao gerente funcional e há, no 

mínimo, um gerente de projeto. Já o gerente funcional responde por incumbências 

administrativas e aloca funcionários para os projetos, além de monitorar o trabalho de seus 

funcionários nos diversos projetos. O gerente de projeto é responsável pela execução do projeto e 

pela distribuição das tarefas, de acordo com as atividades previstas. Ambos os gerentes dividem a 

responsabilidade pela avaliação de seus funcionários (HELDMAN, 2005).  

 
Figura 2.3 – Organograma de uma organização matricial mista 

Fonte: Adaptado de Heldman (2005) 

    A estrutura matricial pode ser fraca, forte ou mista. O que vai determinar isso é o equilíbrio 

entre o poder do gerente de projeto e do gerente funcional. Na estrutura matricial fraca, cabe ao 

gerente funcional um maior poder. Ele pode convencer os gerentes de projetos a aceitarem 

algumas restrições de pessoal ou de recursos em geral. Em oposição à estrutura matricial fraca 

está a forte, na qual cabe aos gerentes de projeto um maior poder sobre os recursos da empresa. 

Na estrutura matricial mista, o poder é dividido entre os gerentes funcionais e de projetos de 

maneira mais equilibrada. O quadro 2.2 apresenta a comparação entre os três tipos de estruturas 

matriciais. 
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Tabela 2.2 –Quadro-resumo das diferentes estruturas organizacionais 

 Matricial Fraca Matricial Mista Matricial Forte 

Cargo de gerente do 

projeto 

Coordenador do 

projeto, líder do 

projeto ou executor do 

projeto 

Gerente de projeto Gerente de projeto 

Enfoque do gerente 

de projeto 

Divide o enfoque 

entre as 

responsabilidades do 

projeto e as funcionais

Projetos e sua 

execução 

Projetos e sua 

execução 

Poder do gerente de 

projetos 

Autoridade e poder 

mínimos 

Equilíbrio entre 

autoridade e poder 

Autoridade e poder 

totais 

Tempo do gerente de 

projeto 

Parcial nos projetos Integral nos projetos Integral nos projetos 

Estilo da 

organização 

Muito semelhante à 

organização funcional 

Combinação de 

matricial fraca e forte 

Muito semelhante à 

organização 

estruturada por 

projetos 

O gerente de projeto 

se reporta a  

Gerente funcional Um gerente funcional, 

mas divide a 

autoridade e o poder 

Gerentes dos gerentes 

de projeto 

Fonte: adaptado de Heldman (2005) 
 

    O nível de autoridade de que o gerente de projeto vai dispor será dado pela estrutura da 

organização. Atualmente, as organizações utilizam algum tipo de combinação das estruturas 

organizacionais básicas. A construção civil, por exemplo, tende a utilizar uma estrutura matricial 

que varia de forte a fraca, dependendo da empresa. 

2.1.3 Sucesso na gestão de projetos 

    Muitas empresas almejam atingir a excelência na gestão de projetos, mas para isso é 

fundamental um processo de implementação de mudanças consistente e rápido. A gerência de 

projetos requer muitos investimentos em educação e treinamentos extensivos, principalmente por 
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parte dos gerentes com mais experiência, a fim de se conseguir seu apoio para que os 

funcionários da empresa contribuam para o novo sistema.  

    Com o decorrer dos anos, a definição de sucesso de projetos tem passado por algumas 

mudanças. No início da gestão de projetos, o sucesso estava vinculado às atribuições técnicas dos 

projetos, e seus produtos eram avaliados como adequados ou inadequados. Segundo Kerzner 

(2003) isso pode ser atribuído ao fato d e os clientes e realizadores não sofrerem muita pressão 

para a contenção de custos, pois isso era feito apenas para constar e jamais retratava a realidade 

do projeto.  

    Com o passar do tempo, os conhecimentos sobre a gestão de projetos passaram a ser mais 

difundidos entre as empresas, e os custos passaram a ser controlados mais de perto. Foi só então 

que a definição de sucesso mudou. Ele passou a ser definido como a conclusão da programação 

que respeitou o prazo, o orçamento e o nível de qualidade preestabelecidos. A questão no 

momento era que todos os fatores que definiam o sucesso de um projeto eram internos 

(particulares da empresa) e o cliente final não participava dessa definição. 

    Atualmente, a explicação mais apropriada de sucesso é aquela leva em consideração fatores 

internos, referentes aos termos de contrato como: prazo, orçamento, nível de qualidade e 

atendimento às normas, e externos, relacionados ao cliente como: aceitação do cliente. Porém 

nem todas as empresas utilizam os mesmos fatores para a definição de sucesso. Na construção 

civil o sucesso pode ser definido em termos de: atendimento as normas e legislações vigentes, 

cumprimento dos prazos e orçamentos previstos no padrão de qualidade adequado, bem como  

considerando a satisfação do cliente. 

    Algumas empresas definem o sucesso em seus projetos em termos de fatores críticos de 

sucesso (CSFs-Critical sucess factors) e dos indicadores-chave de desempenho (KPIs-Key 

performance indicators). Os fatores críticos de sucesso estão relacionados com os aspectos 

indispensáveis para atender à necessidades do cliente e medem o resultado final. Alguns 

exemplos de fatores críticos de sucesso são: cumprimento da programação, atendimento ao 

orçamento, concretização da qualidade, conveniência e oportunidade da assinatura do contrato. 

Os indicadores-chave de desempenho medem a qualidade do processo utilizado para alcançar os 

resultados e estão mais relacionados com a empresa. Alguns exemplos de indicadores-chave são: 

utilização da metodologia de gestão de projetos, estabelecimento dos processos de controle, 

envolvimento do cliente, dentre outros. 
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2.1.4 Maturidade 

    A palavra maturidade possui diferentes significados, mas segundo Carvalho e Bouer (2005), 

quando aplicada a uma organização, pode referir- se ao fato de que a organização se encontra em 

perfeitas condições para alcançar seus objetivos, ou mesmo que a organização esteja 

perfeitamente condicionada para gerenciar seus projetos. Modelos de maturidade em 

gerenciamento de projetos buscam promover o desenvolvimento das competências da 

organização nesta área.. 

    De acordo com Cooke-Davies (2004), como é normal no início do desenvolvimento de novos 

conceitos, a área de maturidade é caracterizada por conceitos ainda confusos e vocabulário pouco 

claro. Alguns fatores que contribuem para isso são: 

• A inexistência de um acordo universal para a extensão das práticas e processos 

necessários a um gerenciamento de projetos de sucesso. 

• Práticas e processos estão interligados em muitos níveis, simultaneamente dentro da área 

de “gestão de projetos,” então não há como esclarecer como e em que extensão os 

conceitos de “controle de processo,” “maturidade de processos” e capability podem ser 

aplicados para toda a área. 

• Capability e “maturidade” são palavras que carregam significados multidisciplinares, 

alguns tecnicamente precisos e outros baseados no uso comum. Não há um acordo geral 

em como tais palavras e seus significados se aplicam no gerenciamento de projetos em 

geral. 

    Alguns autores, como Carvalho e Rabechini Jr. (2005), acreditam que em uma organização 

madura o trabalho é efetivamente concluído, definido, documentado e melhorado continuamente, 

e, além de ter o apoio da alta gerência, é bem controlado e possui o uso disciplinado da 

tecnologia. Em resumo, pode-se dizer que uma organização madura tem maior facilidade em 

atingir o sucesso em seus projetos. 

    Cooke-Davies (2004) acredita que existem várias razões pelas quais uma organização pode 

procurar fazer uso de um modelo de maturidade. São elas:  

• Para entender que práticas e processos têm se mostrado úteis a organizações, buscando 

dar suporte ao gerenciamento de projetos organizacional; 

• Para direcionar melhoramentos nos negócios; 

• Para avaliar suas habilidades de implementar planejamentos estratégicos de alto nível no 

nível tático do gerenciamento de projetos individuais e de grupos de projetos; 
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• Para integrar as práticas e processos organizacionais nos domínios do gerenciamento de 

portfólio, gerenciamento de programas e do gerenciamento de projetos. 

    Atualmente, existem vários modelos de maturidade. Os mais difundidos são: o Capability 

Maturity Model (CMM), desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI), o Project 

Management Maturity Model (PMMM) de Kerzner, e o Organizational Project Management 

Maturity Model (OPM3), do PMI. Portanto, para uma organização escolher um modelo particular 

a ser implementado, ela deve entender as limitações de cada modelo além de sua aplicabilidade. 

Adicionalmente, Cooke-Davies (2004) sugere o seguinte questionamento: 

• O escopo do modelo abrange todas as áreas do gerenciamento de projetos que a 

organização acredita serem estrategicamente importantes no ambiente competitivo atual? 

• A definição de maturidade – o perfeito estado final descrito pelo modelo - parece uma 

afirmação estrategicamente importante a que a organização deve aspirar? 

• O custo de avaliação do estado atual da maturidade da organização e da identificação do 

caminho desejável para o desenvolvimento da maturidade parece ser justificado à luz dos 

benefícios que poderiam ser esperados? 

• O uso de um modelo de maturidade é o melhor caminho para a organização avaliar seu 

estado atual e identificar suas necessidades futuras de desenvolvimento? 

2.1.4.1 Capability Maturity Model 

    Um dos primeiros modelos desenvolvidos foi o CMM, que consolidou o conceito de 

maturidade para as atividades de projeto de Tecnologia da Informação (TI). Esse modelo 

apresenta 5 níveis de maturidade e cada nível de maturidade corresponde a um conjunto de áreas-

chave de processos, cuja estruturação é necessária, conforme está ilustrado na figura 2.4.  
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Figura 2.4 – Níveis de maturidade do CMM 
Fonte: adaptado de Carvalho e Rabechini (2005) 

    Segundo Cooke-Davies (2004), mais e mais organizações, em mais países, estão usando o 

software do CMM e seus procedimentos estão aumentando o nível de especificidade da 

maturidade que deve ser atingido por fornecedores em potencial. 

2.1.4.2 Project Management Maturity Model 

    O PMM foi criado para estender o modelo do CMM para a gestão de projetos (CARVALHO; 

RABECHINI JR., 2005). De modo geral, os modelos CMM e PMMM possuem algumas 

semelhanças nos seus pontos fundamentais e podem ser utilizados paralelamente. A figura 2.5 

ilustra o modelo PMM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Project Manegement Maturity Model 
Fonte: adaptado de Carvalho e Rabechini (2005) 
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    O PMMM teve a maioria de seus conceitos baseada no PMI, e combina esses conceitos com a 

estrutura de níveis de maturidade do CMM. Kerzner (2003) propõe um esquema de avaliação 

para cada um dos níveis de maturidade do PMMM. No nível 2, identifica um ciclo de vida para o 

gerenciamento de projetos constituído por 5 fases: embrionária, reconhecimento da alta 

administração, reconhecimento da média gerência, crescimento e maturidade, conforme está 

ilustrado na figura 2.6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Ciclo de vida em gerenciamento de projetos. 
Fonte: adaptado de Carvalho e Rabechini (2005) 

    A fase embrionária engloba o entendimento da importância do gerenciamento de projetos para 

a empresa. A segunda fase, o reconhecimento da alta administração, refere-se ao mesmo 

entendimento, mas dessa vez ele deve ser para os membros da administração e pode ser 

percebido pelos seguintes pontos: visibilidade em termos de suporte, entendimento da disciplina 

de gerenciamento de projetos, estabelecimento de patrocinador no nível executivo e postura 

favorável à mudança na forma de fazer negócios. Algumas características importantes da terceira 

fase é a gerencia de linha. Na fase de crescimento, ocorre o desenvolvimento de uma metodologia 

de gerenciamento de projetos pela empresa e comprometimento com as atividades de 

planejamento. Quando a empresa atinge a última fase, a de maturidade, ela está apta a 

desenvolver um sistema formal de controle gerencial que integre custos e prazos, e ainda um 

programa para aumentar as competências em gerenciamento de projetos na empresa. 

2.1.4.3 Organizational Project Management Maturity Model 

    Esse modelo amplia o modelo de domínio de gestão de projetos, sendo o OPM3 um produto do 

PMI. Ele atinge a organização como um todo e incorpora a gestão de programa e portifólio. O 
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modelo baseia-se na estrutura do PMI e utiliza o conceito de grupos de processos. Os cinco 

grupos de processos são: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. 

    O OPM3 apresenta as seguintes fases que evoluem com a maturidade da organização: 

padronização, medição, controle e melhoria contínua, conforme está ilustrado em figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Modelo OPM3 
Fonte: adaptado de Carvalho e Rabechini (2005) 

2.1.5 Risco e incertezas 

    De acordo com Loosemore et al. (2006), risco em ambiente de projetos pode ser considerado 

como um evento potencial futuro, o qual apresenta freqüência e conseqüência incertas e, se 

ocorre, poderia afetar a habilidade da empresa para atingir seus objetivos. O gerenciamento de 

riscos em projetos é um processo fundamental do gerenciamento de projetos. Atualmente esses 

processos são muito variados. 

    Segundo Fewings (2005), inicialmente a aplicação de gerenciamento de riscos em projetos de 

construção era muito limitada e esta indústria estava muito atrasada, com relação ao 

reconhecimento da criticidade desse gerenciamento para a construção da confiança do cliente e 

atendimento aos requisitos. 

    O PMI (2004) aborda o tema mediante processos e são eles: o planejamento do gerenciamento 

de riscos, em que decisões sobre como abordar os riscos são tomadas; identificação de riscos, que 

identifica os riscos de impactos potenciais e documenta suas características; o processo de análise 

qualitativa de riscos, que seleciona os riscos a serem avaliados posteriormente; o processo de 

análise quantitativa de riscos, o qual realiza uma análise numérica do impacto dos riscos; o 
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planejamento de respostas a riscos que tem a função de desenvolver alternativas para maximizar 

oportunidades e minimizar ameaças aos objetivos do projeto; o monitoramento e controle dos 

riscos têm as funções de acompanhamento e monitoramento dos riscos identificados, 

identificação de novos riscos, execução de planos de resposta a riscos e avaliação de sua eficácia. 

    As conseqüências de um evento podem ser negativas ou positivas. Muitas vezes, oportunidades 

de melhoria de desempenho são negligenciadas ou tratadas como subproduto de um 

gerenciamento devido ao fato de grande parte das pessoas associarem risco a algo prejudicial. 

Um gerenciamento de ricos adequado e rigoroso poderia facilmente reverter esses problemas, 

tendo maiores chances de identificar as oportunidades. Porém, a identificação dos riscos e 

oportunidades é um processo subjetivo, em que as opiniões das pessoas se baseiam nas suas 

próprias percepções sobre eles. 

    Conforme Loosemore et al. (2006), muitas organizações estão passando a considerar o 

gerenciamento de riscos como uma necessidade básica, devido aos benefícios que um 

gerenciamento de riscos efetivo pode oferecer, tais como: uma melhor base para a tomada de 

decisões nos níveis estratégicos, tático e operacional, por meio do fornecimento de uma 

sistemática robusta e lógica, bem como de processos auditáveis, transparentes, que usam a 

melhor experiência disponível para gerar um perfil de riscos potenciais e opções para lidar com 

os riscos. Outros benefícios importantes incluem melhores relatórios corporativos, melhor uso 

dos conhecimentos dos recursos humanos, aumento do engajamento das partes interessadas, 

menor publicidade negativa, uma melhor base de negociação, aumento da confiabilidade, 

qualidade dos serviços e produtos, lições e retornos para melhorar as atividades futuras dos 

negócios, redução de custos com reclamações e processos legais, melhor gerenciamento de 

mudanças, aumento da moral, redução dos níveis de conflitos e ainda aumento da vantagem 

competitiva. 

    Para Vargas (2002) o gerenciamento de riscos possibilita a chance de melhor compreender a 

natureza do projeto, envolvendo os membros do time de modo a identificar as potenciais forças e 

riscos do projeto. 

    O gerenciamento de riscos deve ser considerado como um processo pró-ativo, extremamente 

diferente do gerenciamento de crises que é reativo. Essa distinção é um pouco confusa na 

construção civil, como afirma Loosemore et al. (2006): “muitas vezes os gerentes pensam que 

estão praticando gerenciamento de risco quando estão realmente praticando gerenciamento de 

crise.” 
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    Segundo Loosemore et al. (2006), alguns engenheiros se queixam da falta de tempo durante a 

fase de orçamentação para fazer todos os estudos necessários a fim de identificar, avaliar e 

controlar todos os riscos durante todo o ciclo de vida do projeto. Além disso, muitas empresas de 

engenharia não têm uma base de dados relacionada a um risco confiável, nem procedimentos ou 

sistemas bem desenvolvidos de gerenciamento de riscos. Também não contam com disciplina no 

gerenciamento para aplicar tudo isso de maneira rigorosa. O resultado de um mau gerenciamento 

de riscos em um projeto é uma seqüência de problemas inesperados que têm de ser gerenciados 

de maneira reativa.  

2.2 Revisão da Literatura 

    Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos sobre o gerenciamento de projetos na construção 

civi,l devido à consciência de vários pesquisadores sobre a relevância do tema. Vários aspectos 

estão sendo abordados. Este item está organizado da seguinte forma: o gerenciamento do tempo, 

dos custos, da comunicação e de riscos, e ainda o papel do gerente de projetos na indústria da 

construção. 

2.2.1 Gerenciamento de Projetos 

    Na visão de Ogunlana et al. (2002), a construção civil tem sido uma parte muito importante do 

processo de civilização, e o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos resultou em um 

número crescente de projetos de construção de natureza bastante complexa. Esses projetos têm 

apresentado resultados que nem sempre podem ser considerados satisfatórios, pois muitas vezes 

fracassam na entrega dos produtos dentro do prazo e orçamento previsto e com nível adequado de 

qualidade. Em decorrência desses acontecimentos, alguns estudos vêm sendo realizados para 

tentar melhorar o desempenho de projetos nessa área. 

    Pesquisas feitas ao longo dos últimos anos têm demonstrado que grande parte dos problemas 

que estão afetando o desempenho dos projetos na indústria da construção civil não são de origem 

técnica, mas sim, oriundos de um gerenciamento ineficiente. Hegazy (2006) coloca que, mesmo 

com a disciplina de gestão de projetos existindo há mais de 50 anos, o entendimento completo de 

seus conceitos e benefícios potenciais não é comum no ambiente de obras. Na indústria da 

construção, ainda se acredita que a maior parte dos conhecimentos são adquiridos por meio de 

experiências práticas. O uso do gerenciamento de projetos não consegue ir além da criação de um 

cronograma para satisfazer às exigências do contrato, e alguns engenheiros de obra ainda 
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acreditam que economias reais de tempo e dinheiro são garantidas pela própria construção, e não 

pela utilização de ferramentas e/ou procedimentos estruturados (HEGAZY 2006). 

        Segundo Edum-Fotwe e McCaffer (2000), desde o começo dos anos 1990 o clima de 

negócios na construção civil tem testemunhado dinâmicas sem precedentes à medida que as 

organizações respondem ao aumento da competitividade em um mercado estagnado ou até 

mesmo em declínio. Além disso, o surgimento de uma demanda renovada por qualidade, 

produtividade e desempenho está levando muitas construtoras a questionarem as filosofias 

tradicionais e os princípios associados a seus processos de gerenciamento e práticas de negócios. 

    Alguns autores, como Ahmad apud Edum-Fotwe e McCaffer (2000), enfatizam a necessidade 

de a função de gerenciamento de projetos propriamente dita se adaptar a essas mudanças na 

condição da indústria da construção civil, a fim de manter sua importância para a entrega do 

produto. Essa indústria pode aprender por meio da expansão do escopo e da cobertura das 

funções requisitadas pelo gerenciamento de projetos com o estabelecimento de habilidades 

adicionais e conhecimentos que outras indústrias têm adquirido ao longo dos anos para se 

manterem competitivas. Tais requisitos adicionais muitas vezes incluem aspectos sociais, tais 

como: expectativas sociais para um comportamento ambientalmente responsável, manutenção de 

relacionamentos que terão impacto positivo no resultado do projeto. 

    Para as construtoras, a razão do foco no melhoramento da capacidade nos gerentes de projeto 

deriva do impacto dos projetos em seus negócios. Cada projeto forma uma porção singular do 

retorno geral da organização. A falha de um único projeto pode então alavancar a falência da 

empresa. 

    Para desenvolver os conhecimentos necessários e as habilidades essenciais a fim de realizar 

essa expansão de escopo, as construtoras contam apenas com os conhecimentos adquiridos 

durante o período de graduação de seus engenheiros, que, na maioria das vezes, só são 

preparados como técnicos. Assim, os gerentes e diretores das empresas passam ter a necessidade 

de investir em treinamentos e cursos para seus engenheiros. 

     Contudo, um bom gerente de projetos por si só não é garantia de sucesso. Existem outros 

fatores que contribuem para um bom desempenho dos projetos. Segundo Pheng e Chuan (2004), 

vários pesquisadores vêm estudando os fatores de sucesso, mas ainda existe uma falta de 

entendimento sobre a importância do ambiente de trabalho e seus impactos no sucesso do projeto. 

Esses autores verificaram que, dos subfatores considerados do ambiente de trabalho da 
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construção civil, o relacionamento da equipe foi o que mais apresentou impacto sobre o 

desempenho do projeto.   

    As medidas de sucesso de projeto na construção civil têm sido tradicionalmente baseadas em 

métricas clássicas de objetivos de sucesso: custo, tempo, desempenho e segurança e mais 

recentemente, qualidade. Conforme Hughes et al. (2004), métricas de sucesso objetivas não 

podem fornecer uma visão geral no que diz respeito ao sucesso do projeto. Esses pesquisadores 

buscaram resolver o problema e criaram um instrumento de pesquisa chamado Construction 

Project Success Survey (CPSS) para investigar como o gerenciamento de projetos de construção 

com experiência avalia de maneira objetiva e subjetiva as características do sucesso do projeto.  

    O gerenciamento de projetos também vem sendo estudado por meio da abordagem da 

fenomenografia, que consiste em um estudo qualitativo das diferentes maneiras pelas quais os 

vários aspectos de um fenômeno são experimentados e entendido pelas pessoas. Os autores Chen 

e Partington (2006) utilizaram essa técnica em seu estudo sobre as maneiras de os gerentes de 

projeto conceberem e realizarem seus projetos. 

    A literatura também apresenta algumas metodologias de gerenciamento de projetos e suas 

aplicações, mas o estudo delas não faz parte do escopo deste trabalho. 

2.2.2 Gerente de projeto  

    As obrigações do engenheiro numa obra vão além do emprego dos conhecimentos técnicos 

adquiridos durante sua formação acadêmica. O papel do engenheiro não pode mais restringir-se 

ao de técnico. Esse profissional deve agora adquirir conhecimentos na área de gestão de projetos 

para atender aos requisitos necessários ao sucesso da construção. O engenheiro construtor tem a 

responsabilidade de gerir as várias atividades necessárias para a conclusão da obra. Essas 

atividades são constituídas de conjuntos únicos de operações projetadas para atingir certos 

objetivos dentro de um dado limite de tempo e, por isso, podem ser consideradas como projetos. 

    Conforme Crawford e Cabanis–Brewin (2006), as organizações vinham historicamente 

assumindo que competência técnica poderia ser traduzida como gerenciamento de projetos por 

pessoas especialistas sobre o assunto. Isto porque muitos dos profissionais que passavam muitos 

anos trabalhando como engenheiro sênior ou técnico especialista assumiam tal papel, mas não 

trocavam suas posições titulares pela de gerente de projetos, pois lhes passava um sentimento de 

perda devido aos vários anos de trabalho duro no papel de engenheiro ou especialista. Então, o 

papel de gerente de projeto foi simplesmente adicionado às suas descrições regulares de emprego, 
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ao invés de ser visto como uma função legítima para a organização, uma função que requer um 

conjunto de habilidades específicas e reconhecidas pela organização. 

    Na visão de Edum-Fotwe e Mccaffer (2000), os programas de graduação em engenharia civil 

para a educação de gerentes de projeto tradicionalmente abordam um contexto tecnológico, 

quando muitos dos conhecimentos necessários para o gerenciamento de projetos de construção 

são únicos no gerenciamento de projetos. 

    Um dos aspectos abordados na literatura sobre o gerenciamento de projetos é a questão da 

burocratização da função de gerente de projetos. Atualmente, os engenheiros de obra vêm sendo 

mais cobrados no que diz respeito a suas funções e responsabilidades na obra, pois se deparam 

com uma quantidade crescente de atividades administrativas, passando a ser encarados como o 

CEO de uma empresa menor (STYHRE, 2006). De acordo com esse autor, os engenheiros 

tendem a desaprovar essas mudanças em suas atribuições e a pensar em tais mudanças como um 

resultado da descentralização da estrutura organizacional, mas também em termos de efeitos 

imediatos de novas doutrinas de gerenciamento que abordam preocupações ambientais e de 

qualidade, as quais demandam novas demandas por protocolos e outras documentações. 

2.2.3 Gerenciamento do tempo  

    É quase axiomático no gerenciamento da construção que um projeto possa ser considerado 

como tendo atingido sucesso se a obra for terminada no prazo, dentro do orçamento, sem 

acidentes, nos padrões de qualidade especificados e com a satisfação total do cliente (CHAN; 

KUMARASWAMY, 2002). Visto isso, pode-se observar a importância do gerenciamento 

adequado do tempo no projeto.  

    De acordo com Mohamed (2001), as ferramentas tradicionais de planejamento físico de 

projetos de construção são: MS Project e Primavera, que requerem informações completas sobre 

a atividade, mas não consideram a incerteza relacionada a cada estimativa de duração das 

atividades. Esses autores ainda colocam que as atividades de planejamento físico são muito 

longas e caras e por isso não são geradas outras alternativas para a avaliação da integração do 

tempo e custo, as quais indicam o ritmo da necessidade de capital e não elaboram muitas 

alternativas com simulações diferentes de fatores de produtividade que impactam na duração do 

projeto.  

    Aibinu e Jagboro (2002) identificaram, mediante pesquisas realizadas na Nigéria, alguns 

efeitos dos atrasos de projetos na construção civil: aumentos de custos, disputas, arbitrariedades, 

abandono total e processos legais. 
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    Alguns estudos já foram realizados a fim de identificar possíveis causas de atrasos na 

construção civil. Odeh e Battaineh (2002) relataram que engenheiros de obra e consultores 

concordaram que a interferência do proprietário, a falta de experiência do engenheiro, o 

financiamento e os pagamentos, a produtividade do trabalho, o processo decisório lento, o 

planejamento inadequado, e as subcontratações estão entre os dez fatores mais importantes para 

os atrasos na entrega das obras na Jordânia. Chan e Kumaraswamy (2002) identificaram, por 

meio de uma revisão da literatura, as razões dos atrasos em projetos de construção em países 

diferentes. E para países em desenvolvimento, como o Brasil, o principal motivo dos atrasos foi o 

planejamento inadequado da construção.  

    Atualmente, várias técnicas de análise de atrasos vêm sendo desenvolvidas. Mohan e Al-

Gahtani (2006) colocam que um método ideal deve incluir todos os tipos de atrasos, acelerações e 

uma definição de “concurret delay” que atenda os perfis reais de alocação de recursos. 

2.2.4 Gerenciamento de custos  

    De acordo com Kim et al. (2004), uma estimação precisa dos custos da construção é um fator-

chave para o sucesso dos projetos. Esses autores acreditam que técnicas de estimativa de custos 

aperfeiçoadas facilitarão o controle mais efetivo do tempo e dos custos em projetos de 

construção. Eles ainda atribuem a dificuldade nessa estimativa à falta de informações nos 

estágios iniciais dos projetos. 

    Na prática, existem dois métodos comuns para as estimativas de duração e dos custos das 

construções: de acordo com as restrições orçamentárias e de tempo do cliente, ou por meio de 

uma análise detalhada do trabalho a ser feito e dos recursos disponíveis, usando estimativas de 

necessidades de tempo e de custo para cada atividade específica (SKITMORE; NG, 2003). O 

problema reside no fato de que as estimativas geralmente dependem da experiência do estimador 

e do julgamento de informações corretamente interpretadas do projeto, bem como de informações 

de campo para que sejam tomadas as melhores decisões possíveis. 

2.2.5 Gerenciamento da comunicação 

    Informação é um dos principais ingredientes para um processo decisório eficiente. Um gerente 

de projetos precisa de informações para tomar suas decisões, realizar seus planejamentos, 

calcular riscos, realizar estimativas, enfim, ele precisa contar com informações claras, completas 

e oportunas. Para que o projeto seja gerenciado de maneira eficiente, é preciso que exista um bom 

gerenciamento de informações. Com isso, a utilização de sistemas de informação tem aumentado 
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nos últimos anos, apesar de a construção civil ter conseguido um menor retorno com 

investimentos nessa área em relação a outros setores (STEWART et al. 2002). 

    A questão do gerenciamento da informação na construção civil não é um tema novo. Uma 

razoável quantidade de estudos está sendo desenvolvida sobre ele. Na visão de Nascimento e 

Santos (2003), a indústria da construção civil sofre com dois problemas típicos referentes às 

informações necessárias para o processo de gerenciamento de projetos. Um deles é a falta de 

informação para orientar o processo de tomada de decisão; o segundo problema é a sobrecarga de 

dados. Esses pesquisadores ainda acreditam que, para o setor conseguir um melhor desempenho, 

é necessário alinhar as estratégias utilizadas pela a tecnologia da informação com as estratégias 

dos negócios das empresas de construção. 

    O papel da tecnologia da informação (TI) no alcance dos objetivos das organizações tem sido 

temas de muitos debates. Olugbode et al. (2007), realizaram um estudo de caso em uma empresa 

de construção civil, buscando atestar o papel da tecnologia da informação nos objetivos 

estratégicos de organizações e observaram que a introdução de um novo sistema de negócios para 

atender as áreas mais importantes na organização fez aumentar consideravelmente a eficiência 

operacional e a lucratividade. Os autores acreditam que o sucesso da TI nas organizações pode 

ser atribuído a alguns fatores fundamentais, tais como: suporte da alta gerência e participação do 

usuário. 

2.2.6 Gerenciamento de risco 

    De acordo com Raz e Michael (2001), os processos de gerenciamento de riscos em projetos 

mostram-se de acordo no que diz respeito à abrangência do processo, com diferenças apenas nas 

variações no nível de detalhamento e na distribuição das atividades em passos ou fases. 

    Conforme Jaafari (2001), os projetos estão sujeitos a incertezas devido a três fontes principais: 

fatores externos mutantes, mudança nos objetivos dos negócios e má definição dos métodos para 

a realização do projeto, e por isso o gerenciamento de ricos e incertezas deve ser contínuo, 

holístico e conduzido em tempo real. O gerenciamento de risco deve permear todas as decisões e 

formar um componente de todas as avaliações e decisões feitas durante o curso do projeto 

(JAAFARI, 2001) 

    O gerenciamento de riscos associados a fragmentos de projetos de engenharia também tem 

sido bastante pesquisado. Ning (2006) observou que a prática de alocação de buffers é bastante 

usada para proteger o cronograma dos projetos contra as incertezas relacionadas com o tempo e 

parece razoavelmente fácil de usar, mas é na verdade utilizada de maneira ineficiente, e isso pode 
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ser atribuído à fragmentação das tarefas muito comum em projetos de construção civil. Ning 

(2006) ainda afirma que o gerenciamento de incertezas praticado atualmente foca muito mais a 

parte negativa da incerteza e quase não explora o seu aspecto positivo como uma oportunidade. 
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3 METODOLOGIA 

    Na realização deste trabalho foi utilizada uma metodologia composta pela elaboração do plano 

de pesquisa e do instrumento de coleta de dados, pela coleta e edição dos dados, e pelas análises 

descritiva e exploratória dos dados. 

    O plano de pesquisa abordou o tamanho da amostra, o público-alvo além da maneira pela qual 

a pesquisa deveria ser realizada. Devido às restrições de tempo e de recursos a amostra do 

trabalho não pôde ser aleatória e foi realizada por conveniência. O número de elementos dessa 

amostra foi quarenta de uma população de dois mil quatrocentos e noventa e três 

estabelecimentos ativos em Pernambuco (IBGE, 2002), e teve como público alvo os gerentes de 

obras da cidade do Recife. 

    Segundo Hair Jr. (2005), uma pesquisa descritiva retrata alguma situação, geralmente por meio 

de mensurações de eventos ou atividades, fazendo uso de estatísticas descritivas, o que inclui 

contagens de freqüência, medidas de tendência central, como a média ou a moda, ou alguma 

medida de variação como o desvio-padrão, porém neste trabalho buscou-se também testar a 

correlação entre algumas variáveis da pesquisa. 

3.1 Elaboração do instrumento 

    O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário. Para a sua elaboração, foi feita 

uma vasta pesquisa na área de gerenciamento de projetos e em suas subáreas consideradas mais 

importantes para o estudo, de modo a contextualizar o trabalho, além de uma revisão 

bibliográfica, utilizando artigos de vários periódicos nacionais e internacionais, artigos 

publicados em congressos e livros que tratam de gerenciamento de projetos e construção civil. 

    A idéia inicial do trabalho era de realizar um estudo para identificar o nível de maturidade no 

desenvolvimento de projetos de construção civil. Mas, por meio da revisão da literatura, ficou 

claro que não se poderia esperar que as empresas atingissem nem ao menos o nível inicial de 

maturidade. Portanto, para melhor caracterizar o status atual do gerenciamento de projetos na 

construção civil foi decido pela realização de um diagnóstico básico. 

    O questionário é um instrumento de pesquisa que consiste em um conjunto predeterminado de 

perguntas criadas para coletar dados dos respondentes, de modo a medir características de 

indivíduos, empresas, eventos e outros fenômenos (HAIR JR., 2005). O questionário utilizado 

neste trabalho foi feito para traduzir os objetivos específicos da pesquisa, viabilizando a 

identificação de um panorama geral da situação do gerenciamento de projetos na construção civil 
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na cidade do Recife. Além disso, aproveitou-se a oportunidade para fazer algumas perguntas de 

caráter exploratório, que, nesse caso, são perguntas abertas que fornecem informações sobre as 

atribuições profissionais do gerente de obras, fatores considerados por eles como importantes 

para o sucesso da obra, bem como as vantagens a serem alcançadas com a utilização de práticas 

aperfeiçoadas de gerenciamento de projetos. 

    A mensuração de conceitos foi feita por meio de escalas. Uma escala é um instrumento de 

mensuração que pode ser nominal, ordinal, intervalar ou de razão. As duas primeiras espécies de 

escala podem ser chamadas de categóricas ou não-métricas e as duas últimas podem ser 

chamadas de quantitativas ou métricas (HAIR JR., 2005).   

 Escala nominal: utiliza números como rótulos para identificar e classificar objetos, indivíduos 

ou eventos. Nesse trabalho, a maioria das variáveis utiliza esse tipo de escala. 

 Escala ordinal: é uma escala de ranqueamento, que coloca elementos em categorias 

predeterminadas e ordenadas de acordo com algum critério, como preferência, importância, 

dentre outros. 

 Escala intervalar: utiliza números para classificar objetos ou eventos de modo que a distância 

entre os números seja igual. Nessa escala, as diferenças entre os pontos podem ser 

interpretadas e comparadas de maneira a se obter sentido.  

 Escala de razão: nela, existe uma origem, um ponto zero, o que torna possível computar as 

razões de pontos na escala. Ela consiste no mais alto nível de mensuração. 

    Na primeira seção do questionário, foram elaboradas perguntas que buscaram caracterizar a 

construtora e o engenheiro; na seção seguinte, as perguntas foram direcionadas a identificar as 

competências do engenheiro e seu entendimento sobre o tema gestão de projetos. A terceira seção 

buscou obter informações sobre a importância do tema para a empresa e para o engenheiro, por 

meio de perguntas indiretas, de modo a evitar a tendenciosidade; na penúltima seção, procurou-se 

obter o entendimento das atividades e das ferramentas de gerenciamento utilizadas na execução 

do projeto, bem como a identificação do grau de autonomia do engenheiro para gerenciar a obra. 

A última seção foi elaborada para dar chance ao engenheiro ou gerente de obras de avaliar o 

desempenho de seu projeto. A tabela 3.1 apresenta um resumo das questões abordadas pelo 

instrumento de pesquisa, que se encontra em anexo. 
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Tabela 3.1 – Questões versus objetivos da pesquisa 

Parte do 

questionário 

Numeração das 

Questões 

Finalidade das 

questões 

Objetivo específico 

que a questão 

responde 

Informações sobre a 

empresa e o 

engenheiro 

- Identificar a empresa e 

o engenheiro. 

Perfil da empresa e 

do engenheiro. 

Competências do 

engenheiro 

1,2,3,4,5 Identificar os 

conhecimentos e 

atribuições dos 

engenheiros. 

Identificar os 

conhecimentos dos 

engenheiros. 

Gerenciamento 6,7,8 Identificar a percepção 

dos engenheiros sobre a 

gestão de projetos. 

Analisar a visão dos 

engenheiros sobre a 

gestão de projetos. 

Gerenciamento 9,10,11,12 e 13 Identificar na visão dos 

engenheiros a 

compreensão da 

empresa sobre o 

gerenciamento de 

projetos. 

Analisar o empenho 

das empresas na área 

de gestão de 

projetos. 

Atividades e 

ferramentas 

14 Identificar o grau de 

autonomia dos 

engenheiros. 

Verificar se os 

engenheiros têm a 

autonomia 

necessária para 

gerenciar a obra. 

Atividades e 

ferramentas 

15,16,17, 18, 19, 

21, 20, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29 

Identificar a atividades 

e ferramentas utilizadas 

no gerenciamento da 

obra. 

Verificar se os 

engenheiros estão 

realizando as 

atividades básicas do 

gerenciamento de 

projetos.  

Avaliação de 30 Avaliação do Analisar o 
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desempenho desempenho.  desempenho geral 

do gerenciamento de 

projetos nas obras. 

Avaliação de 

desempenho 

31,32,33 e 34 Avaliação do 

desempenho do projeto 

em termos de custo, 

tempo, qualidade e 

atendimento ao escopo. 

Analisar os aspectos 

mais relevantes do 

desempenho dos 

projetos. 

 

3.2 Coleta de dados 

    De acordo com Hair Jr (2005), os vários métodos de coleta de dados existentes podem ser 

divididos em duas categorias: métodos de observação e métodos de survey. Nos métodos 

observacionais, os dados podem ser obtidos pela observação humana, mecânica ou eletrônica o 

que resulta em dados narrativos ou números. Essa abordagem tem como vantagem o fato de ser 

invasiva, porém as características de passíveis de observação são aquelas que podem ser vistas ou 

percebidas. 

    Survey é um procedimento para a coleta de dados primários a partir de indivíduos. Os métodos 

de coletadas de dados de survey podem ser divididos em duas amplas categorias: administração 

de questionários e entrevistas. A primeira, a administração de questionários, é organizada para 

que o próprio respondente responda às questões. O método de entrevistas envolve um contato 

direto com o respondente, e a presença do administrador pode ser por meio do telefone, ou ainda 

em diálogos pelo computador, além da presença física. 

    Neste trabalho foi utilizado o método de entrevistas, a fim de garantir o perfeito entendimento 

das perguntas do instrumento de pesquisa. Ainda de acordo com Hair Jr. (2005), as entrevistas 

podem variar de não-estruturadas para altamente estruturadas. Entrevistas não-estruturadas são 

aquelas conduzidas sem o uso de seqüência de perguntas, o que permite ao pesquisador o 

estabelecimento de uma discussão livre e aberta com o entrevistado. Em contrapartida, as 

entrevistas estruturadas são realizadas seguindo um conjunto seqüenciado e predeterminado de 

perguntas, que devem ser exatamente iguais para todos os entrevistados a fim de se evitar 

qualquer tendenciosidade. Também se pode adotar um tipo de entrevista semi-estruturada, em 

que o pesquisador fica livre para exercitar sua iniciativa, pode incluir perguntas que não estavam 
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previstas. Neste trabalho foi utilizada a entrevista estruturada, para pudesse ser feita uma 

abordagem padronizada e segura do tema. 

3.3 Processamento e análise dos dados 

    Após o término da aplicação do instrumento de coleta de dados, os resultados obtidos foram 

editados. A etapa de edição envolveu uma busca por respostas incoerentes, a codificação dos 

dados para a formação da base, a verificação de possíveis erros de digitação e a colocação dessa 

base no software Statistica 6.0, o qual foi utilizado para a análise dos dados. 

3.3.1 Análise descritiva  

A análise dos dados envolveu a utilização de estatística descritiva para transformar os dados em 

informações. Os dados foram dispostos em histogramas, gráficos de setores e de caixa para 

visualização das distribuições de freqüência de cada variável. Barbetta (2004) define a 

distribuição de freqüência como “a organização dos dados de acordo com as ocorrências dos 

diferentes resultados observados.” Para um melhor compreensão dos dados obtidos, foram 

utilizadas também, medidas de tendência central e de dispersão da amostra. 

    As medidas de tendência central localizam o centro da distribuição. São elas: 

 Média: pode ser considerada como valor central. 

 Mediana: avalia o centro de um conjunto de valores, sob o critério de ser o valor que 

divide a distribuição ao meio, deixando os 50% menores valores de um lado e os demais 

50% de outro. (BARBETTA, 2004). 

 Moda: identifica o valor que ocorre com maior freqüência na distribuição da amostra. 

    As medidas de dispersão descrevem a tendência das respostas obtidas na amostra de diferirem 

da tendência central (HAIR JR., 2005). Medidas típicas de dispersão são: 

 Intervalo: define a dispersão dos dados e a distância entre os maiores e os menores valores 

encontrados. 

 Variância: determina a distância em que um respondente se encontra em relação à média. 

 Desvio-padrão: assim como a variância, descreve a dispersão da variabilidade dos valores 

da distribuição da amostra a partir da média. 

 Curtose: é uma medida de pico ou achatamento de uma distribuição. 
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3.3.2 Análise exploratória 

    Foi realizada também, uma análise exploratória dos dados a fim de buscar identificar algumas 

características da amostra com base nos dados obtidos. Contudo, essa análise limitou-se à 

realização de testes de correlação, pois nenhuma inferência poderia ser feita sobre a população 

devido ao fato de a amostra não ter sido aleatória. 

    De acordo com Barbetta (2004), o conceito de correlação refere-se a uma associação numérica 

entre duas variáveis, não implicando, necessariamente, relação de “causa-e-efeito”, ou mesmo 

uma estrutura com interesses práticos. Hair Jr. (2005) afirma que a correlação é uma técnica 

associativa que ajuda a determinar se há uma relação coerente e sistemática entre duas ou mais 

variáveis. As variáveis podem relacionar-se umas com as outras de maneira linear, o que 

caracteriza uma relação linear, ou de maneira não-linear, caracterizando uma relação não-linear 

(HAIR JR., 2005).  

    As relações entre as variáveis podem ser positivas, quando aumentam na mesma direção, ou 

negativas, quando crescem em direções opostas. O coeficiente de correlação é usado para avaliar 

essa relação. O valor do coeficiente de correlação é utilizado para medir quantitativamente a 

força de associação entre as variáveis. O autor ainda sugere uma caracterização destas forças 

como indicado na tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Regras práticas para classificar valor do coeficiente de correlação 
Variação do coeficiente Força de associação 

+-0,91 - +-1,00 Muito forte 

+-0,71 - +-0,90 Alta 

+-0,41 - +-0,70 Moderada 

+-0,21 - +-0,40 Pequena mas definida 

+-0,01 – +-0,20 Leve, quase imperceptível 
Fonte: adaptado de Hair Jr (2005) 

 

    A correlação de Spearman é medida por meio do coeficiente de correlação (ρ) de Spearman, 

que também varia de -1,0 a 1,0. Esse coeficiente mede a intensidade da relação entre as variáveis, 

usando a ordem das observações. Essa estatística trabalha com variáveis em escalas ordinais e 

não faz nenhuma ressalva sobre a pressuposição de normalidade na população. 

    Nesse tipo de correlação, a hipótese nula é aquela em que não existe diferença entre os 

ranqueamentos de duas variáveis. Uma correlação negativa significa que um dos fatores varia em 
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sentido contrário, ou seja, as categorias mais elevadas de uma variável estão associadas a 

categorias mais baixas de outras variáveis. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

    A pesquisa foi feita em construtoras da Região Metropolitana do Recife. Foram entrevistados 

40 engenheiros de obra de construtoras diferentes, durante o primeiro semestre de 2007. As 

análises descritivas e exploratória, realizadas sobre os dados coletados, serão apresentadas nas 

seções a seguir, bem como as considerações finais desse capítulo. 

4.1 Identificação da empresa e do gerente de projeto 

    A primeira parte do instrumento de pesquisa buscou apenas identificar os respondentes de 

maneira geral. Nessa parte, os engenheiros responderam a algumas perguntas sobre a empresa e a 

obra que estavam realizando. Na figura 4.1 observa-se que 83% das obras estavam sendo 

executadas em regime de incorporação, e apenas 18% em regime condominial.  

 
Figura 4.1 – Histograma relativo aos condomínios e incorporações. 

    Construções em regime de incorporação geralmente apresentam um número maior de 

funcionários, pois todos os trabalhadores das obras fazem parte do quadro da empresa, enquanto 

empresas que adotam regime condominial apresentam um menor quadro de funcionários, pois os 

trabalhadores das obras são funcionários do próprio condomínio.  

    Uma maneira de estratificar as construtoras por porte foi feita utilizando-se o critério número 

de funcionários. A FIEPE classifica o porte das empresas por esse critério, conforme a tabela 4.1. 
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Tabela 4.1– Classificação das indústrias  

Classificação 
das empresas 

Microempresa Pequena 
empresa 

Empresa de 
médio porte  

Grande 
empresa  

Número de 
funcionários 

Até 19  De 20 a 99 De 100 a 499 Acima de 500  

Fonte: FIEPE (2005) 
 

     Pode-se perceber na figura 4.2, que das empresas selecionadas, a metade é de pequeno porte e 

35% são de médio porte, o que pode evidenciar que muitas empresas podem estar adotando 

técnicas para reduzir a quantidade de impostos a serem pagos. 

    Os dados obtidos pela FIEPE (2005) mostram outra realidade. De acordo com essa instituição, 

o setor da construção em Pernambuco é fortemente caracterizado pela presença de 

microempresas. Existem muitas possíveis explicações para tal situação, mas a investigação delas 

não faz parte do escopo deste trabalho. 

 
Figura 4.2 – Diagrama referente ao porte das empresas 

    Com relação à quantidade de empresas certificadas, observou-se por meio do histograma da  

figura 4.3, que 63% delas apresentam certificação de qualidade, enquanto apenas 3% apresentam 

certificação de segurança e meio ambiente, o que poderia fornecer uma idéia da importância dada 

pela empresa a cada um dos itens.  

    Ainda de acordo com o perfil setorial fornecido pela FIEPE (2005), em 2004, 91,3% das 

construtoras de Pernambuco utilizavam alguma ferramenta da Qualidade. Isso poderia explicar o 
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fato de mais da metade das empresas que participaram da pesquisa possuírem certificação de 

Qualidade. 

 
Figura 4.3 – Diagrama de Pareto referente às certificações das empresas 

    A experiência de um profissional em sua área de trabalho pode dizer muito sobre os resultados 

obtidos na realização de suas atividades. A variável referente ao tempo de experiência 

profissional dos entrevistados como gerente de projeto forneceu números interessantes. A média 

em anos de experiência foi de aproximadamente 13 anos, variando em torno de 5 a 21 anos 

conforme está disposto na figura 4.4. 

 
Figura 4.4 – Diagrama de caixa referente ao tempo de experiência  
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    A formação profissional é um fator muito importante para o desempenho de qualquer 

profissional. Acredita-se que essa variável tenha influência sobre os vários aspectos do 

desempenho dos gerentes de obra entrevistados, pois os conhecimentos adquiridos em cursos de 

especialização, mestrado e doutorado são muito úteis quando colocados em prática. 

    A questão da formação profissional revelou que, dos 40 engenheiros entrevistados, cerca de 

55% possuem curso de especialização e apenas um engenheiro adquiriu o título de Mestre, 

conforme disposto no histograma da figura 4.5. Uma possível explicação para esses números é 

que os engenheiros da área de construção, apesar de não terem muito tempo disponível, 

acreditam na importância do aperfeiçoamento profissional. A maior parte dos profissionais que 

possuem especialização o fizeram nas áreas de segurança e qualidade, o que mais uma vez mostra 

a importância de ambos os fatores para a indústria da construção.  

 
Figura 4.5 – Histograma referente ao nível de formação dos engenheiros  

4.2 Conhecimento e competências dos gerentes de obra 

    A segunda etapa do questionário concentrou-se na identificação de algumas características e 

conhecimentos dos engenheiros civis que exercem a função de gerente de obra. Logo na primeira 

questão, os entrevistados foram inquiridos sobre seus conhecimentos na área de gestão de 

projetos. Na figura 4.6, pode-se observar que a maioria dos entrevistados alegou conhecer bem a 

área, outros 35% afirmaram que apenas a conhecem. Nenhum dos entrevistados afirmou que 

conhecia pouco ou não conhecia. O intervalo de resposta foi muito pequeno, de um ponto numa 

escala que variava de um a cinco. O que esses números deixam transparecer é que esses 
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profissionais estão bem seguros quanto ao trabalho que realizam, pois o gerenciamento de 

projetos é sua principal tarefa. 

 
Figura 4.6 – Histograma referente ao nível de conhecimento em gestão de projetos 

    A segunda pergunta procurou identificar onde os engenheiros adquiriram esses conhecimentos, 

pois os cursos de graduação em engenharia civil são mais voltados para a parte técnica. 

    A experiência prática mostrou-se a principal fonte de conhecimentos na área de gestão de 

projetos, o que pode indicar que os cursos de graduação de engenharia civil não dispensam muita 

atenção à questão do gerenciamento de obra, dedicando-se, sobretudo, a áreas mais técnicas do 

curso. A maior parte (90%) dos entrevistados afirmou que seus conhecimentos na área de 

gerenciamento foram adquiridos principalmente por meio da experiência prática, conforme 

disposto na figura 4.7.  

    No geral, os engenheiros entrevistados estão afirmando que possuem conhecimentos sobre o 

gerenciamento de projetos e esses são adquiridos, em sua grande maioria, por meio da 

experiência prática. Uma das possíveis razões para tal cenário é que esses profissionais 

apresentam um entendimento muito particular sobre o que é gestão de projetos e esse 

entendimento particular pode estar relacionado ao fato desses engenheiros acreditarem que serem 

os responsáveis pela execução de projetos os torna automaticamente um gerente de projetos 

capacitado. 
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Figura 4.7 – Diagrama referente à fonte dos conhecimentos  em gestão de projetos 

    O instrumento de pesquisa procurou identificar, na terceira questão, se esse conhecimento que 

os engenheiros alegam possuir em gerenciamento de projetos está embasado em alguma fonte 

teórica reconhecida, se os mesmos possuíam interesse em adquirir mais informações sobre a área. 

Para isso os engenheiros foram indagados sobre o conhecimento da existência de instituições de 

certificações na área de gerenciamento de projetos, como PMI e IPMA. A resposta se mostra de 

acordo com a idéia de que esses profissionais ainda não tiveram a oportunidade de estudar 

devidamente o tema. Apenas um engenheiro afirmou que já conhecia tais instituições, enquanto a 

maioria esmagadora alegou nunca ter ouvido falar delas, conforme disposto na figura 4.8. 

 
Figura 4.8 – Histograma relativo ao conhecimento sobre instituições como PMI e IPMA 
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    O quarto item do questionário também procurou verificar os conhecimentos dos engenheiros 

sobre ferramentas básicas e de planejamento como os softwares MS Project e Primavera, e ainda 

o Orça Plus, um software geralmente utilizado para a elaboração de orçamentos, técnicas 

PERT/CPM, utilizadas para a elaboração de cronogramas, e Curva S, normalmente utilizada para 

controlar o desempenho financeiro de projetos. O resultado está de acordo com a figura 4.9. 

    Pode-se observar que, em relação às ferramentas básicas como as descritas acima, o resultado 

ainda está longe do esperado, mas tal ocorrência pode ser atribuída à falta de incentivo das 

empresas nas áreas de planejamento de obra ou ate mesmo a falta de interesse ou de tempo desses 

profissionais que muitas vezes são responsáveis por mais de uma obra. 

 
Figura 4.9 – Digramas referentes aos conhecimentos nas ferramentas MS Project, Orça Plus, Curva S e Técnicas 

PERT/CPM 

    As atribuições dos engenheiros numa obra são muitas, mas até que ponto essas atividades 

envolvem a aplicação de conhecimentos técnicos específicos da área engenharia civil? A obra 

encarada como um projeto precisa de um gerenciamento, e a quem caberia essa atribuição a não 

ser ao engenheiro?  

    O item de número 5 do instrumento de pesquisa foi uma questão aberta. Os profissionais 

foram, então, encorajados a comentar sobre suas atribuições e responsabilidades na obra, a fim de 

se poder identificar até que ponto esses engenheiros possuem atribuições que exigem 

conhecimentos na área de gestão. O resultado foi o esperado, pois as atividades encontradas na 
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maioria das respostas foram: planejamento, acompanhamento da execução, aquisição de 

materiais e equipamentos, controle e monitoramento, orçamento e acompanhamento do fluxo de 

caixa. 

    Pode-se observar que, das atribuições colocadas pelos engenheiros, a maior parte exige 

conhecimentos da área de gestão, mas a questão é a seguinte: eles não são formados durante a 

graduação para se tornarem gerentes, e sim técnicos que estão lidando com elas. 

4.3 Importância do gerenciamento de projetos 

    Na terceira etapa do questionário, as perguntas tinham o objetivo de verificar a percepção dos 

engenheiros de obra sobre o gerenciamento de projetos, além de suas opiniões sobre a percepção 

da alta gerência a respeito do mesmo tema. 

    Existem muitos fatores que podem contribuir para o sucesso de um projeto na construção civil, 

como já foi colocado anteriormente. No entanto saber a opinião dos engenheiros de obra do 

Recife quanto ao assunto facilitaria o entendimento das suas necessidades e auxiliaria na 

elaboração de metodologias, procedimentos e/ou sistemas para ajudar no gerenciamento das 

obras. 

    No item de número seis do instrumento de pesquisa, os participantes foram encorajados a 

comentar sobre quais fatores consideravam importantes para o sucesso da obra. A maioria dos 

engenheiros (65%) colocou o planejamento do projeto como sendo um dos fatores mais 

importantes para o sucesso da obra. Outros fatores também apareceram nos resultados: qualidade 

do material e da mão de obra (45%), apoio da alta gerência e disponibilidade de materiais e de 

mão de obra (25%) e qualidade de projetos (22,5%).  

    A importância que os profissionais atribuem a uma determinada área pode explicar alguns 

aspectos do seu desempenho. Para verificar se os engenheiros ou gerentes de obra estavam dando 

importância ao gerenciamento, eles foram questionados sobre até que ponto concordavam com a 

afirmativa: “Entendo que o gerenciamento adequado de projetos é fundamental para o sucesso da 

minha obra e reconheço seus benefícios.” Pode-se perceber através da figura 4.10 que a maioria 

(70%) concordou totalmente com a afirmação e os demais (30%) apenas concordaram. O 

intervalo das respostas foi de um ponto numa escala que variava de um a cinco, mostrando uma 

possível tendência para a necessidade de um gerenciamento mais eficiente nos canteiros de obra 

na cidade do Recife.  
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Figura 4.10 – Histograma relativo ao reconhecimento da importância da gestão de projetos  

    A oitava pergunta, de caráter exploratório, foi feita aos participantes com o objetivo de saber 

quais as vantagens que os mesmos esperavam em decorrência da aplicação de práticas 

aperfeiçoadas de gerenciamento de projetos em obras. O resultado foi interessante; 40% dos 

engenheiros disseram que esperavam um aumento da qualidade e da satisfação do cliente; 47,5% 

esperam uma redução de custos e perdas, e a maioria, 55%, acredita que, com melhores práticas 

de gerenciamento, consegue garantir o cumprimento de prazos e orçamentos. 

    A nona questão buscou informações para avaliar a importância que a alta gerência atribui à 

área de gestão de projetos. Os participantes foram inquiridos sobre a existência de incentivos por 

parte das empresas quanto ao aperfeiçoamento de si mesmos como gerentes de projeto. Em 

seguida, na décima questão, no caso de serem incentivados, foi-lhes perguntado sobre o escopo 

desse incentivo. Os resultados dessas perguntas encontram-se dispostos nas figuras 4.11 e 4.12 

respectivamente. 
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Figura 4.11 – Histograma referente à existência de incentivos  

    Em mais da metade dos casos, as empresas incentivam os profissionais a se aperfeiçoarem 

como gerentes. Isso parece bom e pode ter sua origem no aumento da conscientização das 

empresas que agora poderiam estar vislumbrando grandes vantagens com a utilização de 

melhores práticas de gestão.  

    Saber o que subáreas do gerenciamento essas empresas estão incentivando pode ajudar a 

entender como elas vêem a questão do gerenciamento de projetos e que áreas são consideradas 

por elas como sendo de maior importância. A figura 4.12 dá uma idéia desses aspectos.  

 

 
Figura 4.12 – Diagrama referente ao escopo do incentivo 
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    O conhecimento e a importância atribuídos pela empresa a uma determinada área pode 

implicar no aperfeiçoamento de seus funcionários e, conseqüentemente, a melhora do 

desempenho de seus projetos. As questões 11, 12 e 13 têm o objetivo de verificar o conhecimento 

e a importância atribuídos ao gerenciamento em seus projetos. 

    Na questão de número 11, de modo mais direto, os engenheiros forneceram sua opinião sobre a 

seguinte afirmativa: “A empresa na qual trabalho tem planos de investimentos futuros na área de 

gerenciamento de projetos.” Essa questão teve como objetivo avaliar a percepção do engenheiro 

sobre a relevância do tema para a empresa os resultados estão dispostos na figura a seguir..  

 
Figura 4.13 – Histograma referente à intenção de investimentos futuros na área de gestão de projetos 

    As estatísticas da amostra, dispostas na tabela 4.2, indicam que a distribuição das observações 

dessa variável tende a se apresentar de maneira razoavelmente simétrica, pois os valores da 

média, moda e da mediana são muito próximos. Porém, o desvio-padrão não pode ser 

considerado pequeno para uma escala de cinco pontos, o que pode indicar que as observações 

tendem a se distanciar do valor médio. 
 

Tabela 4.2– Estatísticas referentes à intenção de investimentos futuros na área de gestão de projetos 

Estatísticas Resultados
Média  3,40
Mediana  4,00
Moda 4,00
Desvio Padrão 1,10

 



Capítulo 4 Análise dos dados

 

 49

    É importante observar que mais da metade dos engenheiros (61%) concorda ou concorda 

totalmente com a afirmação sobre planos de investimentos futuros, ou seja, eles acreditam que as 

empresas, das quais fazem parte, têm planos de investimentos futuros na área, mais uma vez 

mostrando o interesse da empresa.  

    Da maneira como a questão foi colocada, muitas pessoas não se sentiram à vontade para 

responder pela empresa. Isso pode justificar os 8% que responderam “não concordo nem 

discordo”. 

    A pesquisa preocupou-se também, por meio da questão de número 12, em identificar se a alta 

gerência da empresa conhecia a área do estudo e entendia as vantagens a serem alcançadas com 

sua utilização. Os engenheiros foram convidados a opinar sobre a seguinte afirmativa: “A alta 

gerência da empresa conhece bem a área de gestão de projetos e sabe das possíveis vantagens a 

serem alcançadas com sua utilização.” As repostas estão ilustradas na figura 4.14. 

 
Figura 4.14 – Histograma referente à opinião dos engenheiros sobre o conhecimento da alta gerência 

    A grande maioria dos participantes forneceu uma resposta positiva, mostrando que a alta 

gerencia das empresas está familiarizada com a área de gestão de projetos. 

     As observações sobre essa variável tendem a distribuir-se simetricamente, pois os valores da 

média, moda e mediana são muito próximos. O desvio-padrão referente a essa variável não é 

grande, o que indica que as observações tendem a se aproximar do valor médio, conforme tabela 

4.3. Isso mostra certa concordância nas opiniões dos entrevistados, pode-se dizer que há uma 

evidência quanto ao conhecimento da alta gerência sobre o assunto. 
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Tabela 4.3– Estatísticas referentes à opinião dos engenheiros sobre o conhecimento da alta gerência 

Estatísticas Resultados
Média  3,75
Mediana  4,00
Moda 4,00
Desvio Padrão 0,93

 

    Para entender a importância relativa do gerenciamento, foi solicitado aos engenheiros que 

indicassem a importância dada a cada um dos itens: qualidade, segurança, meio ambiente, gestão 

de projetos e marketing. 

    Mais uma vez as estatísticas revelaram uma tendência dos elementos da amostra a se 

distribuírem de maneira simétrica, pois a media, moda e mediana apresentam valores muito 

próximos, como é o caso das variáveis referentes à segurança, meio ambiente, marketing e gestão 

de projetos. 

 
Figura 4.15 – Histograma referente à importância da qualidade  
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Figura 4.16 – Histograma relativo à importância da segurança  

 
Figura 4.17 – Histograma relativo à importância do meio ambiente  
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Figura 4.18 – Histograma referente à importância do marketing  

 

 
Figura 4.19 – Histograma relativo à importância da gestão de projetos 

 

    Mediante uma análise das figuras 4.15 a 4.19 pode-se notar que as áreas de maior importância 

para as construtoras participantes da pesquisa são a qualidade, com 78% dos respondentes tendo 

avaliado sua importância como alta ou muito alta,e a segurança, com 65% dos entrevistados 

tendo classificado sua importância também como alta ou muito alta. Com índices mais baixos de 

importância estão o marketing, o meio ambiente e o gerenciamento de projetos, que parecem não 

estar recebendo muita atenção por parte da empresa.  
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    De acordo com Hair Jr. (2005), no caso de dados ordinais devem ser usadas as medianas para 

comparar os ranqueamentos das variáveis. Com relação à importância atribuída a essas áreas, a 

qualidade e a segurança apresentaram medianas maiores, e poder-se-ia dizer que foram 

consideradas como as mais importantes áreas pelos entrevistados. A tabela a seguir apresenta as 

estatísticas relacionadas com cada uma destas variáveis. 

 

Tabela 4.4 – Estatísticas referentes à importância das áreas de qualidade, segurança, meio ambiente, marketing e 
gestão de projetos 

Estatísticas Qualidade Segurança Meio 
Ambiente Marketing Gestão de 

Projetos 
Média  3,90 3,82 2,85 3,47 3,30
Mediana  4,00 4,00 3,00 3,00 3,00
Moda 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00
Desvio Padrão 0,98 0,90 0,92 1,01 0,99

 

    Este ranking pode ser atribuído aos seguintes fatos: a qualidade é fundamental para a aceitação 

do produto, a segurança é imprescindível numa obra, pois qualquer acidente de trabalho gera um 

ônus muito alto para as empresas; o marketing desse tipo de produto é mais eficiente com a 

utilização de propaganda “boca a boca” e, ainda, um produto como o fornecido pelas obras é 

muito bem inspecionado antes de ser comprado, justificando a qualidade em primeiro lugar.  

4.4 Atividades e ferramentas 

    A quarta etapa do questionário objetiva a obtenção de uma maior compreensão a respeito das 

atividades e ferramentas utilizadas nas obras participantes. Pelo conhecimento desses aspectos, 

poder-se-ão futuramente ser criadas novas metodologias, procedimentos ou ferramentas para que 

facilitem o gerenciamento de projetos de construção civil. 

    O nível de centralização de atividades de gerenciamento pode fornecer uma indicação de como 

essas estão sendo desenvolvidas, além de indicar o grau de autonomia do engenheiro de 

construção. Para realizar tal verificação, os participantes foram questionados sobre as 

responsabilidades em relação a algumas atividades comuns de uma obra, tais como: 

planejamento, orçamento, aquisição de materiais e equipamentos, contrato de pessoal e escolha 

da tecnologia.  
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Figura 4.20 – Diagrama referente às responsabilidades sobre a atividade de planejamento 

    Fica claro, pela análise do diagrama da figura 4.20, que o engenheiro de obra tem muito 

envolvimento na atividade de planejamento. Pode-se observar que esses valores estão de acordo 

com os resultados obtidos na questão sobre as atribuições dos engenheiros, em que cerca de 70 % 

deles colocaram essa atividade como parte de suas atribuições.  

 
Figura 4.21 – Diagrama referente às responsabilidades sobre as atividades de orçamento 

    Os resultados dispostos na figura 4.21 revelam que atividades relacionadas a orçamento podem 

nem sempre estar no escopo do trabalho do engenheiro de obra. Apenas 11% dos participantes 

são inteiramente responsáveis pelo orçamento dos projetos de construção, e a maioria (63%) dos 

orçamentos são feitos por setores ou empresas especializadas. Isso pode ser atribuído ao fato de 
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essa ser uma atividade que demanda muito tempo e envolve um grande número de informações. 

Nessa questão, particularmente, o número de elementos da amostra não foi quarenta como nas 

demais, pois dois engenheiros alegaram que a obra não possui orçamento. Relatos feitos por 

engenheiros indicaram que alguns não têm acesso ao orçamento da obra, o que pode dificultar 

muito a utilização de práticas de gerenciamento adequadas. 

 
Figura 4.22 - Diagrama referente às responsabilidades sobre as atividades de compras e aquisições 

    Por meio de uma análise do diagrama da figura 4.22, pode-se observar que 83% dos 

entrevistados têm responsabilidade sobre a atividade de compras e aquisições. A questão é até 

que ponto esses profissionais têm autonomia para realizar tal atividade sem necessitar da 

autorização de seus superiores. 

 
Figura 4.23 - Diagrama referente às responsabilidades sobre as atividades de contratação de mão de obra 
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    A formação da equipe do projeto é uma tarefa muito importante para se poder atingir um nível 

desejado de sucesso. O instrumento de pesquisa também abordou o assunto e pôde-se verificar, 

na figura 4.23, que essa tarefa vem sendo executada pelo engenheiro de obra. A esmagadora 

maioria dos entrevistados (94%) declarou-se responsável pela formação da equipe do projeto. 

Mesmo que 68% dos engenheiros realizem essa tarefa em conjunto com a supervisão, isso pode 

indicar uma tendência à descentralização das empresas. 

 
Figura 4.24 - Diagrama referente às responsabilidades sobre as atividades de escolha da tecnologia 

    Pode-se observar, por meio da figura 4.24, que a escolha da tecnologia a ser utilizada no 

projeto também é feita, na maior parte das vezes, pelo engenheiro da obra, mesmo que algumas 

vezes a supervisão dela participe (55%). Isso pode ser devido ao fato de, antes de ser gerente de 

obra, o engenheiro é um profissional de formação técnica e por isso tenha mais condições para 

tomar decisões neste âmbito. A razão de a supervisão ou diretoria também estar envolvida, no 

caso 78% das respostas, é que muitas vezes tal tipo de decisão pode causar um desembolso 

maior, o que muitas vezes acontece, porque nem sempre os gerentes têm informações sobre sua 

liberdade orçamentária. 

    Algumas características de um bom planejamento são: um gerenciamento de escopo eficiente, 

as principais atividades de entrega do projeto devem ser estruturadas em componentes menores e 

mais facilmente gerenciáveis, estimativas dos recursos e durações das atividades em acordo com 

a realidade, um cronograma abrangente que considere restrições, seqüências e recursos. Um bom 
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planejamento ainda envolve um bom processo de orçamentação, comunicação, planos de 

gerenciamento de riscos de compras, aquisições e contratação de pessoal. 

    Na décima quinta questão, os entrevistados foram indagados sobre a qualidade do escopo do 

projeto. Vale ressaltar a que importância de ter um escopo bem definido e detalhado é grande, 

pois isso mostra o entendimento do gerente sobre seu projeto. Assim foi solicitado aos 

participantes que mais uma vez fornecessem sua opinião sobre a seguinte afirmativa: “O escopo 

do projeto é extremamente bem definido e detalhado de maneira a facilitar seu gerenciamento.”  

 
Figura 4.25 – Histograma referente à definição e ao detalhamento do escopo do projeto 

    O resultado, disposto no histograma da figura 4.25, mostrou que em apenas 45% dos casos 

pesquisados isso acontece, mas nem sempre é por culpa do engenheiro. Muitas vezes, o cliente 

não consegue definir tudo o que deseja antes de o projeto ter início; outras vezes, o mesmo 

cliente muda muito de opinião no decorrer do projeto e não há um processo interativo eficiente 

para organizar tais mudanças. A tabela 4.5 traz algumas estatísticas da amostra para essa 

pergunta. 

Tabela 4.5– Estatísticas referentes à definição e detalhamento do escopo 

Estatísticas Resultados
Média  3,30
Mediana  3,00
Moda 4,00
Desvio Padrão 1,09
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    Analisando as estatísticas descritivas, pode-se observar que a amostra não tende a apresentar 

uma distribuição simétrica e apresenta um desvio-padrão alto, o que indica uma heterogeneidade 

nas respostas fornecidas pelos entrevistados. Os valores observados não tendem a se aproximar 

do valor médio. 

    A questão seguinte preocupou-se em verificar se as atividades dos projetos estavam 

organizadas de modo estruturado, se estavam sendo criadas EAPs (Estrutura Analítica do 

Projeto), ou seja se as atividades do projeto estavam sendo subdivididas em componentes mais 

facilmente gerenciáveis. Os participantes foram convidados a opinar sobre a seguinte afirmativa 

na décima sexta questão: “As atividades do projeto estão muito bem definidas e subdivididas de 

maneira a facilitar seu gerenciamento.” 

 
Figura 4.26 - Histograma referente à organização das atividades do projeto 

    Os resultados, dispostos no histograma da figura 4.26, mostraram-se mais positivos: 58% dos 

entrevistados consideram, mesmo que algumas vezes apenas parcialmente, que as atividades do 

projeto estão estruturadas de maneira a facilitar o gerenciamento. No entanto, 30% dos 

participantes discordaram da afirmativa, mesmo sendo esse tipo de organização muito importante 

para o gerenciamento de projetos. A tabela 4.6 traz algumas estatísticas referentes a essa 

quaestão. 
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Tabela 4.6– Estatísticas referentes à organização das atividades do projeto 

Estatísticas Resultados
Média  3,55
Mediana  4,00
Moda 2,0 e 4,0
Desvio-Padrão 1,09

 

    O desvio-padrão desta variável foi de 1,09 e pode ser considerado alto para uma escala de 

cinco pontos. A média, moda e mediana não apresentaram valores próximos, o que indica que as 

respostas a essa questão divergiram bastante e não se pode fazer nenhum tipo de generalização. 

    Para saber como os engenheiros de obra estão lidando com as incertezas relacionadas com a 

duração das atividades, a pergunta de número dezessete indagou sobre como eram realizadas as 

estimativas da duração das atividades. Na figura 4.27, pode-se observar que quase todos (98%) 

consideram a existência dessas incertezas quando estimam a duração das atividades do projeto, 

porém o fazem de maneira ad hoc, ou seja, sem o auxílio de métodos formais. Tais resultados 

podem ser atribuídos ao fato de muitas vezes os engenheiros não disporem de muito tempo nessa 

etapa do planejamento da obra, ou não possuírem conhecimentos mais profundos nesse tipo 

estimativa, nem uma boa base de dados com estimativas de projetos anteriores.  

 
Figura 4.27 – Diagrama relativo à verificação da consideração das incertezas nas estimativas da duração das 

atividades da obra 

    A questão das estimativas dos recursos necessários para as atividades foi colocada na décima 

oitava pergunta do instrumento de pesquisa. Essa questão é realmente muito importante. Pode-se 

observar na figura 4.28 que a disponibilidade de recursos foi considerada como um fator 
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importante para o sucesso da obra. Os resultados indicam que boa parte dos engenheiros (45%) 

utilizam apenas sua experiência para estimar os recursos necessários para as atividades, o que 

pode ser decorrente da falta de uma boa base de dados sobre projetos antigos, ou até mesmo pelo 

fato de as tabelas disponíveis não atenderem às necessidades do gerente da obra. Alguns 

participantes (38%) fazem uso de índices de projetos antigos e outros (15%) fazem uso de tabelas 

consagradas, como as da PINI e TCPO. Apenas um engenheiro utiliza algum método empírico, 

no caso a Curva ABC. 

 
 

 
Figura 4.28 - Histograma relativo às estimativas dos recursos necessários para as atividades da obra 

    Quando abordados sobre a utilização de softwares para a realização do planejamento, os 

engenheiros mostraram que não estão muito atualizados. Pode-se observar, na figura 4.29, que 

mais de 60% dos entrevistados afirmaram utilizar o MS Excel para elaborar o cronograma, e 

apenas 20% deles afirmaram fazer uso do MS Project, que é um software muito mais rico e 

específico do planejamento. Existem muitas possíveis explicações para esses números, e algumas 

delas são: o fato de muitos engenheiros ainda não conhecerem bem o MS Project e/ou ele ser um 

software mais moderno, e algumas empresas ainda não dispuseram de capital para sua aquisição, 

ou ainda por ele ser um pouco mais complexo que o MS Excel.  
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Figura 4.29 – Diagrama relativo ao uso dos softwares para a elaboração de cronogramas 

    Como já foi mencionado anteriormente, o processo de orçamentação é muito importante para o 

planejamento do projeto. O orçamento deve agregar os custos estimados de todas as atividades de 

modo a fornecer uma linha de base de custos, e deve ser atualizado periodicamente. As questões 

de número vinte e vinte e um abordam tais questões. A afirmativa utilizada pelo instrumento de 

pesquisa foi: “O orçamento do projeto é bem detalhado e está de acordo com o escopo do 

projeto.” Os resultados estão dispostos no histograma da figura 4.30. 

 
Figura 4.30 – Histograma referente à qualidade do orçamento 



Capítulo 4 Análise dos dados

 

 62

    A pesar de mais de 50% dos participantes considerarem que o orçamento do projeto é bem 

detalhado e está de acordo com o escopo do projeto, 25% discordaram da afirmativa: “O 

orçamento do projeto é bem detalhado e está de acordo com o escopo do projeto”, ou seja, pode-

se melhorar essa área. A tabela 4.7 traz algumas estatísticas referentes a essa questão. 

Tabela 4.7– Estatísticas referentes à qualidade do orçamento 

Estatísticas Resultados
Média  3,43
Mediana  4,00
Moda 4,00
Desvio-Padrão 1,13

 

    O desvio-padrão para essa variável foi alto, mostrando que há uma grande dispersão em 

relação à média, o que caracteriza a presença de opiniões divergentes sobre a qualidade do 

orçamento. 

    O gerenciamento de riscos é uma parte muito importante do gerenciamento de projetos, como 

foi mencionado na base conceitual deste trabalho. Os entrevistados foram solicitados a fornecer 

sua opinião a respeito da seguinte afirmação: “Os riscos associados ao projeto são devidamente 

identificados, documentados e avaliados.” Os dados dispostos no histograma da figura 4.31 

indicaram que em apenas 5% dos casos os riscos recebem a atenção necessária, e cerca de 40% 

dos entrevistados apenas concordaram com a afirmação. O que realmente foi observado na 

pesquisa de campo foi que muitos nem sabiam o significado da palavra risco. Mesmo o 

entrevistador tendo esclarecendo esse conceito, muitos dos entrevistados ainda se mostraram 

confusos. 

 
Figura 4.31 - Histograma referente à avaliação dos riscos associados ao projeto 
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    Mais uma vez as estatísticas da amostra, dispostas na tabela 4.8, revelaram que existe uma 

dispersão alta em relação aos valores médios, apontando certa divergência nas opiniões sobre o 

tratamento dado aos riscos nos projetos de construção civil. 

Tabela 4.8– Estatísticas referentes à avaliação dos riscos associados ao projeto 

Estatísticas Resultados
Média  2,98
Mediana  3,00
Moda 2,00
Desvio-Padrão 1,12

 

    As questões dos planejamentos de compras e contratações também foram investigadas neste 

trabalho. Este tipo de planejamento evita problemas de falta e excesso de materiais e de mão-de-

obra. 

A vigésima terceira questão abordou a existência de um planejamento de compras e aquisições.  

Observou-se que existe uma preocupação maior com relação à parte de compras e aquisições, 

pois cerca de 60% dos participantes se preocupam com esse aspecto e fazem este planejamento. 

Observou-se, também, que em muitos casos (73%) os engenheiros não estão realizando um 

planejamento para a mobilização ou desmobilização da mão-de-obra, o que poderia facilmente 

ser feito e possivelmente traria bons resultados.  

    As conseqüências da ausência de planejamento desses itens são muito sérias, pois a falta de 

material e mão-de-obra poderia atrasar muito o cronograma da obra, além de muitos materiais 

utilizados na construção não poderem ser estocados por muito tempo sob o risco de não servirem 

mais, ou seja, a falta de planejamento poderia aumentar muito o custo da obra. A figura 4.32 

ilustra os resultados obtidos por meio das perguntas de números vinte e três e vinte e quatro. 
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Figura 4.32 – Histograma referente ao planejamento de compras e à contratação de mão-de-obra 

    O monitoramento e controle dos projetos são muito importantes para a gestão, pois o 

desempenho do projeto precisa ser observado e medido regularmente para se identificar em 

variações em relação ao planejamento. No instrumento de pesquisa, esse tema não foi esquecido 

e os participantes foram abordados sobre o monitoramento do progresso do projeto e sua 

periodicidade nas questões vinte e cinco e vinte seis, respectivamente. A afirmativa sobre a qual 

os entrevistados deveriam dar sua opinião foi: “O monitoramento do progresso do projeto é feito 

periodicamente através da comparação entre o cronograma previsto e o executado.”   

 

 
Figura 4.33 – Histograma referente à afirmativa sobre o monitoramento do projeto 
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    Por meio do histograma da figura 4.33, pode-se observar que, no que se refere ao 

monitoramento, os engenheiros estão dedicados. Mais da metade dos participantes (57%) 

realmente realiza o monitoramento do projeto periodicamente; outros 25% o fazem, mas não de 

maneira periódica. Quanto à periodicidade do planejamento do projeto, na maioria dos casos ela 

acontece sempre que o gerente acha necessário, mas cerca de 30% dos participantes o fazem de 

maneira mensal, conforme ilustrado no diagrama da figura 4.34.  

Tabela 4.9– Estatísticas referentes ao monitoramento do progresso do projeto 

Estatísticas Resultados
Média  4,35
Mediana  5,00
Moda 5,00
Desvio-Padrão 0,89

 

    Os elementos desta amostra não tendem a se distribuir de maneira simétrica, como se pode 

observar no gráfico. Esses elementos tendem a se posicionar na parte direita; no entanto, a 

dispersão em relação à media não pode ser considerada alta. 

 
Figura 4.34 – Diagrama referente à periodicidade do re-planejamento do projeto 

    Muitas mudanças podem ocorrer ao longo do projeto, sejam elas no escopo, no cronograma, na 

qualidade ou no custo. É importante que exista um mecanismo e/ou procedimento para gerenciá-

las, a fim de se reduzirem possíveis desvios no projeto. Os engenheiros foram questionados sobre 

a existência desses mecanismos na vigésima sétima questão, e o resultado está ilustrado na figura 

4.35  
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Figura 4.35 – Histograma referente à existência de mecanismos e/ou procedimentos para implementar mudanças 

    O resultado mostrou que mudanças na qualidade e no cronograma estão sendo realizadas de 

maneira ordenada, o que do ponto de vista do gerenciamento é muito bom. Alterações no custo 

do projeto, no entanto, não são acompanhadas de procedimentos e/ou mecanismos para que os 

fatores causadores dessas mudanças sejam identificados, e controlados e a mudança possa ser 

implementada com sucesso. 

    O gerenciamento da equipe de projeto envolve o acompanhamento do desempenho de seus 

membros para que haja um feedback e problemas sejam evitados, assim como mudanças sejam 

coordenadas a fim de se conseguir alcançar um bom desempenho do projeto como um todo. Os 

participantes opinaram sobre a seguinte afirmativa, na vigésima oitava questão: “O desempenho 

dos funcionários é verificado periodicamente ao longo do projeto para que se possa garantir um 

alto nível de produtividade.” Os resultados, dispostos na figura 4.36, mostram que esta é, sim, 

uma preocupação da maioria dos engenheiros. Cerca de 90% dos respondentes no mínimo 

concordam com a afirmação. Uma possível justificativa para esse valor é o fato de muitas 

construtoras pagarem seus funcionários por produção, o que é considerado como vantagem para 

os entrevistados.  
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Figura 4.36 – Histograma referente ao acompanhamento do desempenho dos funcionários 

     As estatísticas da amostra, apresentadas na tabela 4.10, indicam que os elementos tendem a se 

apresentar de maneira simétrica, já que os valores da média, moda e mediana são próximos, alem 

de não apresentaram uma dispersão alta.  

Tabela 4.10– Estatísticas referentes ao acompanhamento do desempenho dos funcionários 

Estatísticas Resultados
Média  4,55
Mediana  5,00
Moda 5,00
Desvio-Padrão 0,78

 

    O gerenciamento de comunicação também é muito importante e tem como objetivo fornecer 

ligações entre pessoas e informações, as quais são necessárias para comunicação. O instrumento 

de pesquisa também abordou esse aspecto, e os participantes foram inquiridos a respeito dos 

dispositivos facilitadores da comunicação que estavam sendo utilizados em seus projetos. 

Mediante análise dos resultados dispostos na figura 4.37, pode-se observar que, se há algum 

problema na comunicação do projeto, não é por falta de meios. Durante as entrevistas, muitas 

queixas foram feitas sobre informação, muitos engenheiros reclamaram por começar o projeto 

sem todas as informações básicas necessárias. 
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Figura 4.37 - Histograma referente à comunicação entre o engenheiro e as demais partes interessadas pelo projeto 

4.5 Avaliação de desempenho do projeto 

    A última etapa do questionário preocupou-se em verificar como os engenheiros avaliam a 

situação do gerenciamento de projetos em sua obra. Como eles estão desempenham suas funções 

em termos de aspectos como: custo, tempo, qualidade e atendimento ao escopo, já que esses 

fatores são considerados pela literatura como sendo importantes indicadores de sucesso dos 

projetos. 

    Na trigésima questão, os participantes foram convidados a avaliar o desempenho do projeto 

sob sua responsabilidade de maneira geral. Os resultados foram dispostos no diagrama da figura 

4.38. 
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Figura 4.38 – Histograma referente à avaliação do gerenciamento de projeto na obra 

    Como já era esperado, os respondentes evitaram os extremos, mas, como estavam 

indiretamente se avaliando, a maioria dos participantes, cerca de 70%, avaliou o desempenho de 

sua obra como bom. Mediante a observação das estatísticas, dispostas na tabela 4.11, fica claro 

que há indícios de que a distribuição da amostra apresenta uma simetria razoável e que as 

observações não tendem a se afastar do valor médio, pois a amostra apresentou um desvio-padrão 

que pode ser considerado pequeno. 

Tabela 4.11– Estatísticas referentes ao desempenho do gerenciamento de projetos de maneira geral 

Estatísticas Resultados
Média  3,77
Mediana  4,00
Moda 4,00
Desvio-Padrão 0,62

 

    Nas questões seguintes foi avaliado o desempenho dos projetos de acordo com critérios 

específicos, como custo, tempo, qualidade e atendimento ao escopo.Os resultados foram 

dispostos nos diagramas da figura 4.39. O tempo realmente foi o critério de maior porcentagem 

de avaliações dos tipos razoável, ruim e muito ruim 8% dos respondentes avaliaram sua obra no 

critério tempo como ruim, pois estavam totalmente fora do prazo de entrega previsto. 

    No quesito custo, o desempenho dos projetos estava, na maioria dos casos, 77% sendo 

considerado bom, e cerca de 20% muito bom. Mas os critérios que mais impressionaram em suas 

avaliações foram os de qualidade e de custo  
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    No entanto, de maneira geral, o desempenho de projetos de construção nos critérios de custo e 

tempo foi bom, o que está em desacordo com a literatura existente na área, que sugere que esses 

projetos normalmente não são incapazes de cumprir prazos ou orçamentos. Uma possível 

explicação para este cenário é que os atrasos e “estouros” nos orçamentos já são tão comuns que 

os engenheiros tendem a ser mais compassíveis com essa situação e a avaliar de maneira 

generosa o projeto em termos de custo e tempo. 

    Apenas 8% dos participantes avaliaram seus projetos em termos de atendimento ao escopo 

como razoável. Os demais avaliaram-se como bons (38%) e muito bons em 55% dos casos. 

Relativamente ao desempenho do projeto quanto à qualidade, os resultados mostraram-se ainda 

melhores, pois 40% dos respondentes avaliaram seu projeto como muito bom, e os demais como 

bom.  

 
Figura 4.39 – Diagramas referentes às avaliações nos critérios custo, tempo, qualidade e escopo 

    De acordo com Hair Jr. (2005), no caso de variáveis ordinais os ranqueamentos devem ser 

comparados por meio de suas medianas. A tabela 4.12 apresenta as medianas das referidas 

variáveis. Com relação ao desempenho e aos termos de custo, tempo, qualidade e atendimento ao 

escopo, este último apresentou a maior mediana e foi então considerado como o critério por meio 

do qual o projeto atingiu os melhores resultados. 
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Tabela 4.12– Medianas referentes às avaliações de desempenho do projeto 

Medianas Resultados
Custo  4,00
Tempo 4,00
Qualidade 4,00
Escopo 5,00

4.6 Análise exploratória 

    Com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre as práticas de gerenciamento de projetos nas 

construtoras de Recife, foi realizada uma análise exploratória. Esta análise consistiu na busca de 

correlações entre as variáveis abordadas na pesquisa. Os resultados dessa análise foram obtidos 

utilizando-se o teste de correlação de Spearman para variáveis ordinais. Esses resultados se 

referem apenas à amostra, não podendo ser estendidos a todas as construtoras do Recife. 

    Ao todo, foram observadas vinte e quatro correlações em um nível de significância de 1%. No 

âmbito das classificações dadas a cada variável, o teste proporciona informações sobre as 

relações entre essas. 

    A tabela 4.13 mostra um resumo das correlações mais relevantes obtidas neste trabalho. 

Através da observação desta tabela, pode–se verificar que todas as correlações significativas 

encontradas foram positivas e, de acordo com a tabela 3.1, podem ser classificadas como 

moderadas. 
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Tabela 4.13– Resultados obtidos por meio do Coeficiente de Ranqueamento de Spearman 

Variáveis Variáveis 
Spearman  

ρ 
p-level 

Conhecimento sobre a área de 
gestão de projetos (01) 

Organização e estruturação das 
atividades (16) 0,645 0,000

Intenção de investimentos futuros 
(11) 

Conhecimento da alta gerência 
(12) 0,437 0,005

Conhecimento da alta gerência 
(12) 

Desempenho do gerenciamento 
(30) 0,421 0,007

Definição e detalhamento do 
escopo do projeto (15) 

Organização das atividades do 
projeto (16) 0,504 0,001

Organização das atividades do 
projeto (16) Detalhamento do orçamento (21) 0,593 0,000

Detalhamento do orçamento (21) Monitoramento do progresso do 
projeto (25) 0,457 0,003

Detalhamento do orçamento (21) Desempenho do gerenciamento 
(30) 0,518 0,001

Tratamento dos riscos (22) Desempenho do gerenciamento 
(30) 0,415 0,008

Monitoramento do progresso do 
projeto (25) 

Desempenho do projeto em 
termos de tempo (32) 0,445 0,004

Importância atribuída à qualidade 
pela empresa (13.1) 

Desempenho do projeto em 
termos de custo (31) 0,550 0,000

Importância atribuída ao 
gerenciamento de projetos pela 
empresa (13.4) 

Intenção de investimentos futuros 
(11) 0,603 0,000

Importância atribuída ao 
gerenciamento de projetos pela 
empresa (13.4) 

Conhecimento da alta gerência 
(12) 0,411 0,009

Importância atribuída ao 
gerenciamento de projetos pela 
empresa (13.4) 

Organização das atividades do 
projeto (16) 0,472 0,002

Importância atribuída ao 
gerenciamento de projetos pela 
empresa (13.4) 

Tratamento dos riscos (22) 0,443 0,004

Importância atribuída ao 
gerenciamento de projetos pela 
empresa (13.4) 

Monitoramento do progresso do 
projeto (25) 0,526 0,000
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 Intenção de investimento futuros x conhecimento da alta gerência 

    Acredita-se que, quando se adquirem mais conhecimentos sobre a gestão de projetos, 

os benefícios oriundos desse sistema de gerenciamento ficariam claros e, a partir daí mais 

as pessoas passariam a investir na área. A correlação encontrada entre as variáveis 

relacionadas com a intenção de investimentos futuros e o conhecimento da alta gerência 

sobre projetos foi positiva e classificada como moderada. Essa relação significa que a 

maiores intenções de investimentos estão associados à detenção de maiores 

conhecimentos pela alta gerência na amostra em estudo. 

 

 Importância atribuída ao gerenciamento de projetos pela empresa x conhecimento da alta 

gerência 

    Ao se ganhar conhecimento sobre a área de gerenciamento de projetos, a relevância 

desse sistema fica evidente. Essa é uma das possíveis explicações para o fato da 

correlação entre a variável referente à importância dada ao gerenciamento de projetos pela 

empresa e o nível de conhecimento da alta gerência sobre o assunto. A relação encontrada 

foi positiva e pode ser classificada como moderada. 

 

 Importância atribuída ao gerenciamento de projetos pela empresa x intenção de 

investimentos futuros 

    A correlação encontrada entre essas duas variáveis, assim como todas as outras 

apresentadas na tabela 4.17, foi positiva e moderada. Nesse caso, a correlação encontrada 

também está de acordo com o esperado. O coeficiente encontrado sugere que a maiores 

níveis de importância atribuídos ao gerenciamento de projetos estão associadas intenções 

de investimentos futuros maiores na mesma área. 

 

 Conhecimento sobre a área de gestão de projetos x organização e estruturação das 

atividades 

    A relação encontrada entre essas variáveis pode ser classificada como moderada. Esse 

coeficiente positivo indica que a categorias elevadas de conhecimento sobre a gestão de 

projetos estão associados altos índices de organização e estruturação das atividades. Essa 

associação positiva mostra-se bem coerente e pode ter como uma de suas possíveis 

explicações o fato de tarefas de organização e estruturação das atividades serem tarefas 
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primordiais sem as quais não seria possível a implementação de qualquer metodologia de 

gerenciamento de projetos, e profissionais com conhecimentos nessa área, geralmente 

sabem da importância da realização de tarefas como essas. 

 

 Importância atribuída ao gerenciamento de projetos pela empresa x organização e 

estruturação das atividades do projeto 

    Essa correlação sugere que a altos níveis de importância atribuídos ao gerenciamento 

de projetos correspondem altos níveis de organização e estruturação das atividades do 

projeto. Uma das possíveis explicações para tal correlação é a de que, se a empresa 

considera importante o gerenciamento de projetos, seus funcionários, no caso em questão 

os engenheiros, devem realizar as atividades de acordo com a mesma. As atividades de 

organização e estruturação das atividades são fundamentais e primárias para o 

gerenciamento de projetos e merecem destaque. Elas fazem parte das atividades de 

planejamento e são fundamentais para o bom gerenciamento de projetos.  

 

 Definição e detalhamento do escopo x organização e estruturação das atividades do 

projeto 

    A organização das atividades e a definição do escopo do projeto são atividades que se 

relacionam. Para o entendimento de todas as atividades necessárias ao projeto é preciso 

saber tudo o que esse deve entregar e a maneira na qual esses produtos devem ser 

entregues. Esse fato poderia ser uma justificativa para a existência de uma correlação 

positiva e moderada entre as variáveis. 

 

 Importância atribuída ao gerenciamento de projetos pela empresa x tratamento dos riscos 

associados ao projeto 

O gerenciamento de risco é uma parte muito importante do gerenciamento de projetos, ou 

seja, geralmente,quem atribui importância a este último acaba atribuindo importância ao 

tratamento de risco que faz pare do escopo do gerenciamento de projetos. A correlação 

encontrada foi positiva e pode ser justificada pela afirmação acima. A correlação sugere 

que a altos índices de importância atribuídos ao gerenciamento de projetos correspondem 

maiores tratamentos dispensados aos riscos do projeto. 
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 Importância atribuída ao gerenciamento de projetos pela empresa x monitoramento do 

progresso do projeto 

    As atividades de monitoramento também fazem parte do escopo do gerenciamento de 

projetos, além de ser parte dos processos de gerenciamento de projetos estabelecidos pelo 

PMI (2004). A atribuição de importância ao gerenciamento pode fazer com que atividades 

pertencentes ao seu escopo sejam realizadas adequadamente. Essa seria uma possível 

explicação para a correlação encontrada, a qual sugere que a altos índices de relevância 

atribuídos ao gerenciamento de projetos estão associados maiores índices de realização do 

monitoramento do progresso do projeto. 

 

 Detalhamento do orçamento x monitoramento do progresso do projeto 

    Ambas as atividades fazem parte do escopo do gerenciamento de projetos. Acredita-se 

que um projeto com o orçamento mais detalhado e de acordo com o escopo facilita o 

monitoramento. Acredita-se, também, que um projeto que tenha um bom orçamento tenha 

pelo menos o processo de monitoramento eficiente. Tais afirmações podem explicar o fato 

de a correlação entre essas duas variáveis ter-se mostrado positiva.  

 

 Detalhamento do orçamento x organização e estruturação das atividades 

    A correlação obtida entre as variáveis foi positiva e moderada, o que indica que a 

orçamentos com alto nível de detalhamento estão associados altos níveis de estruturação e 

organização das atividades. Essa correlação pode ser explicada pelo fato de que, para a 

elaboração do orçamento de projetos de construção, são necessários o conhecimento e o 

detalhamento das diversas atividades a serem realizadas, a fim de que nenhum item do 

projeto fique fora do orçamento. 

 

 Desempenho do gerenciamento de projetos x conhecimento da alta gerência 

    Essa correlação é muito interessante, pois sugere que melhores desempenhos do 

gerenciamento de projetos estão associados a maiores níveis de conhecimento da alta 

gerência. Essa correlação moderada e positiva poderia ser explicada pelo fato de o 

gerenciamento de projetos realmente ajudar a melhorar o desempenho do projeto, e a alta 

gerência, sabendo disso, passa a dar mais ênfase a este sistema de gerenciamento. 
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 Desempenho do gerenciamento de projetos x detalhamento do orçamento do projeto 

    Um orçamento bem detalhado, abordando todos os itens dos projetos, é muito 

importante para o sucesso da obra. Essa pode ser uma explicação para o coeficiente ter 

sido positivo e moderado. Esse coeficiente sugere que a níveis de detalhamento de 

orçamento mais altos correspondem melhores desempenhos do gerenciamento de 

projetos. 

 

 Desempenho do gerenciamento de projetos x tratamento dos riscos 

    A variável que representa o risco no projeto também apresentou uma correlação 

significativa, positiva, com o desempenho do projeto. O coeficiente de correlação 

encontrado foi positivo, e a relação entre as variáveis pode ser considerada moderada. O 

resultado nesta pesquisa pode servir de incentivo aos gerentes de obra para 

disponibilizarem maior atenção a essa questão. Existem muitas metodologias para 

tratamento de riscos listadas na literatura, devido às vantagens que o gerenciamento de 

riscos pode trazer. Quando o risco é tratado apenas pelo sentimento do engenheiro, muitas 

oportunidades podem passar despercebidas e muitos problemas podem ser evitados. 

 

 Desempenho do gerenciamento de projetos em termos de tempo x monitoramento do 

progresso do projeto 

    O acompanhamento do cronograma físico do projeto faz parte das atividades de 

monitoramento. Essa atividade busca detectar qualquer alteração no cumprimento do 

cronograma predeterminado, a fim de garantir o cumprimento dos prazos. Seria essa uma 

explicação coerente para a existência de uma correlação positiva e moderada entre as 

variáveis referentes ao desempenho do projeto em termos de tempo e ao monitoramento 

do progresso do projeto. 

 

 Desempenho do gerenciamento de projetos em termos de custo x importância atribuída a 

qualidade pela empresa 

    Essa correlação também se encontra de acordo com o esperado. Se a empresa enfatiza a 

qualidade,um dos resultados possíveis seria a redução do “retrabalho”, e com isso a 

economia de recursos, o que viabiliza o cumprimento dos orçamentos. A correlação 

encontrada, como todas as outras apresentadas neste trabalho, foi positiva e moderada. 
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4.7 Considerações finais 

    Por meio da análise dos resultados, pode-se observar que, no que tange ao conhecimento sobre 

a gestão de projetos, os engenheiros mostraram-se bastante confiantes. Todos alegaram, na 

pesquisa, que, no mínimo, conheciam a área. Esse fato pode estar associado à importância que 

esses profissionais atribuem ao assunto. Apesar disso, a grande maioria não tem conhecimento de 

instituições de grande reputação, como PMI e IPMA, que certificam profissionais da área de 

gestão de projetos. Uma possível explicação para tal observação é que a maioria dos profissionais 

entrevistados afirma ter adquirido a maior parte de seus conhecimentos na da prática, o que 

poderia também justificar o fato de tais profissionais não estarem tão familiarizados com 

ferramentas básicas de gerenciamento de projetos, como softwares de planejamento e orçamento, 

técnicas como PERT/CPM e curva S. 

    Em contrapartida, as empresas, na opinião de seus funcionários, ainda não estão se mostrando 

tão dispostas a investir na gestão de projetos, embora, na visão dos entrevistados, exista uma 

tendência ao aumento desses incentivos em gestão. Ainda com relação à empresa, foi observado 

que a alta gerência apresenta bons conhecimentos na área, pelo menos na opinião dos 

engenheiros. 

    Como já se imaginava, não foi identificado nesta pesquisa nenhum engenheiro construtor com 

o certificado de gerente de projetos profissional, porém a maior parte das empresas apresentava 

certificação de qualidade. O fato pode ser encarado como uma possível conseqüência da 

importância atribuída pelas empresas à área de controle de qualidade. Esta última apareceu na 

pesquisa como sendo a prioridade número 1 para as empresas pesquisadas, ficando na frente de 

áreas como segurança e gestão de projetos. Algumas licitações exigem que a empresa possua 

certificação de qualidade, essa é uma possível explicação para o fato de esse atributo ser 

priorizado em muitas empresas. Outra é que as pessoas consideram esse tipo de certificação como 

um atestado de qualidade do produto, cientes disso, algumas empresas utilizam esta certificação 

como marketing. As áreas menos prioritárias foram o marketing e o meio ambiente. 

    Neste trabalho, verificou-se que muitas das atribuições dos engenheiros de obra estão inseridas 

na área de gestão. Atribuições como planejamento, monitoramento e controle e aquisição de 

materiais, equipamentos e mão-de-obra mostraram-se muito presentes no escopo das atribuições 

dos engenheiros. Os participantes ainda colocaram algumas dessas atribuições entre os fatores 

importantes para alcançar o sucesso em um projeto de construção. 
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    Com relação às atividades de planejamento, foi verificado que alguns produtos dessa etapa não 

estão sendo devidamente entregues. Os respondentes indicaram que muitas vezes não é realizado 

o planejamento de compras, bem como contratação e demissão de mão-de-obra. As atividades do 

projeto nem sempre são organizadas e estruturadas, e o escopo do projeto nem sempre é definido 

e detalhado. Esse cenário pode estar relacionado com o fato de a principal fonte de 

conhecimentos em gestão de projetos ser a experiência prática, o que muitas vezes pode 

negligenciar partes importantes do gerenciamento de projetos. 

    Ainda com relação ao planejamento, foi observado, neste trabalho, que nas estimativas de 

tempo e de recursos necessários às atividades, há um grande potencial para melhorias. Mesmo 

com a consideração das incertezas associadas às atividades, as estimativas são feitas de maneira 

ad hoc, sem nenhum empirismo, e buffers são alocados, baseados apenas na experiência do 

executor. As estimativas de recursos são feitas basicamente por meio da utilização de índices de 

projetos antigos ou apenas com a utilização da experiência do executor. 

    O orçamento é uma questão peculiar. Muitas vezes (39%), o mesmo é terceirizado, mas os 

engenheiros mostraram-se satisfeitos. A questão que envolve o tratamento dos riscos associados 

ao projeto foi mais delicada. Muito respondentes demonstraram falta de entendimento sobre o 

conceito de risco. Os resultados obtidos nessa questão foram insatisfatórios. Na maioria dos 

casos, os riscos relacionados com o projeto não recebem o devido tratamento. 

    Com relação à existência de procedimentos para a implementação de mudanças, pode–se dizer 

que, pelo menos no que diz respeito a mudanças na área de qualidade e cronograma, os projetos 

estão bem, principalmente nas empresas que apresentam certificação de qualidade. No que se 

refere ao custo e escopo, ainda há muito que fazer. 

    A questão do gerenciamento da comunicação não foi verificada neste trabalho. No entanto, foi 

observado que os engenheiros estão utilizando bem os meios de comunicação disponíveis em 

cada obra. Foi observado, também, pelos de relatos durante a aplicação do questionário, que se 

deve estudar mais a área de informação na construção civil, muitos respondentes reclamaram 

sobre a falta de informações para o melhor gerenciamento do projeto de construção. 

    As atividades de monitoramento e controle estão sendo realizadas de maneira adequada e 

periódica. Tanto o progresso do projeto como o desempenho dos funcionários estão sendo 

verificados periodicamente. 

    Os engenheiros acreditam que seu desempenho como gerentes de projeto está bom e de 

maneira geral, os desempenhos dos seus projetos nos critérios de custo, tempo atendimento ao 
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escopo e qualidade foram bons, o que está em desacordo com a literatura existente na área, que 

sugere que esses projetos normalmente não são incapazes de cumprir prazos ou orçamentos. Esse 

cenário pode refletir o fato de que os atrasos e “estouros” nos orçamentos já são tão comuns 

nesses tipos de projetos que os engenheiros tendem a ser mais compassíveis com essa situação e a 

avaliar de maneira generosa o projeto em termos de custo e tempo. 
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5 CONCLUSÃO 

    Cada vez mais, as vantagens da utilização de sistemas de gerenciamento de projetos ficam 

mais evidentes, principalmente para os profissionais da área de construção civil. Este tipo de 

gerenciamento já é tema de várias pesquisas e conta com instituições que buscam o seu 

aperfeiçoamento e difusão. 

    Este trabalho apresenta os dados obtidos em uma pesquisa sobre o gerenciamento de projetos 

na construção civil, da qual participaram 40 gerentes de projeto de diferentes construtoras da 

cidade de Recife. O trabalho teve como objetivo a elaboração de um diagnóstico do 

gerenciamento de projetos na cidade de Recife. 

    Os resultados obtidos na pesquisa revelam que muitas vezes os engenheiros não realizam 

atividades básicas da gestão de projetos e quando o fazem não possuem profundo entendimento 

sobre a motivação de tais atividades, além de ainda não estarem familiarizados com ferramentas 

básicas de gerenciamento. Esse cenário é uma possível conseqüência do fato de que os 

engenheiros adquiriram seus conhecimentos sobre gestão por meio da experiência prática, 

quando o ideal seria a combinação de conhecimentos práticos e teóricos. 

    As empresas de construção ainda não colocaram o gerenciamento de projetos como prioridade, 

mas já começaram a atribuir maior importância a esse tipo de gerenciamento. No entanto ainda 

há um longo caminho a ser percorrido até que os projetos de construção consigam atingir seus 

objetivos por meio da utilização de um sistema de gerenciamento mais eficiente.  

    Nesse trabalho, foram identificadas algumas relações. A importância atribuída à gestão de 

projetos, o conhecimento da alta gerência sobre o tema e a intenção de investimentos futuros 

estão relacionados entre si. Além disso, a importância atribuída ao assunto também apresentou 

relação positiva com a realização de algumas atividades do escopo da gestão de projetos. O 

desempenho do gerenciamento apresentou associação com o conhecimento da alta gerência além 

de uma associação com a realização de atividades importantes do gerenciamento de projetos. 

    Os resultados encontrados nesse trabalho estão de acordo com os resultados encontrados na 

revisão da literatura e podem ser encarados como uma evidência da utilidade desse tipo de 

gerenciamento para projetos de construção civil.  

    De maneira geral, o trabalho realizou os objetivos a que se propôs, porém algumas limitações 

tiveram de ser enfrentadas. Houve dificuldade na obtenção de dados atuais sobre a produtividade 

no setor da construção civil. Foram feitas pesquisas junto a instituições, como o Conselho 
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Regional de Engenharia e Arquitetura de Pernambuco (CREA- PE), o Sindicato da Indústria da 

Construção Civil no Estado de Pernambuco (SINDUSCON/PE), a Federação das Indústrias do 

Estado de Pernambuco (FIEPE), a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em nenhuma dessas instituições existiam 

dados sobre a produtividade na construção, embora a maioria delas tenha se mostrado disposta a 

ajudar na pesquisa. 

    O questionário foi elaborado de modo a conseguir o máximo de informações possíveis, mas 

para não tomar muito tempo dos engenheiros, o número de perguntas teve de ser reduzido. A 

pesquisa ficou restrita a 40 empresas do setor da construção e, por conveniência, a amostra não 

foi probabilística. Devido ao tamanho e a característica não aleatória da amostra, nenhuma 

inferência pode ser feita sobre a população. 

    Algumas questões que exigiam maiores informações foram removidas do instrumento de 

coleta, pois foi verificado que, muitas vezes, os próprios engenheiros responsáveis pela obras as 

desconheciam. 

    O setor da construção civil é extremamente importante para o desenvolvimento da economia 

do país, por isso merece a atenção de estudos para viabilizar a criação de alternativas, 

metodologias e/ou ferramentas com objetivo de melhorar o desempenho do mesmo. O ideal seria 

que as construtoras e seus engenheiros investissem mais no gerenciamento de projetos, já que 

este é um sistema de gerenciamento completo e que pode realmente trazer muitos benefícios ao 

setor. 

5.1 Recomendações para trabalhos futuros 

    Com uma melhor visão do estado da arte da gestão de projetos no setor da construção civil 

servindo como base, diversos estudos sobre a gestão de projetos no setor da construção civil 

poderão ser realizados. As recomendações propostas a seguir têm como objetivo dar continuidade 

ao presente trabalho, de forma a contribuir para o desenvolvimento do setor da construção civil. 

Dessa maneira, indicam-se como sugestões para trabalhos futuros: 

 Identificar os fatores que restringem o desenvolvimento do gerenciamento de projetos na 

construção civil no Brasil, a fim de que barreiras possam ser identificadas e vencidas, 

proporcionando um aperfeiçoamento das técnicas e das práticas atualmente em uso. 

 Investigar sobre a utilização de buffers nas atividades da construção civil, a fim de 

garantir que os mesmos estejam sendo utilizados produtivamente. 
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 Investigar o gerenciamento de informações na construção civil, a fim de identificar se os 

gerentes de obra dispõem de informações claras e completas no momento oportuno. 
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                   Universidade Federal de Pernambuco – UFPE   
                   Centro de Tecnologia e Geociências – CTG   
                   Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP 
                   Pesquisa sobre gerenciamento de projetos na construção civil 
        
        

Identificação     
Nome da Construtora:       
Porte da Construtora (nº de func.):      
Possui certificações: ( 1 ) ISO  ( 2 ) OHSAS  ( 3 ) ISO 14001 ( 4 ) PBQPH ( 5 ) N.D.R. 

Tipo de obra:  ( 1 ) Edificações     ( 2 ) Construção pesada 

Tempo de experiência na área:     
Formação:      
  (  ) Graduação      
  (  ) Especialização     
  (  ) Mestrado      
  (  ) Doutorado      
            
Competências do Engenheiro       

1.0 Usando a escala abaixo, indique qual o seu nível de conhecimento na área de gestão de 
projetos 

 ( 1 ) Nunca ouvi falar         
 ( 2 ) Apenas ouvi falar       
 ( 3 ) Tenho vaga idéia          
 ( 4 ) Conheço       
 ( 5 ) Conheço bem      
           

2.0 No caso de possuir algum conhecimento na área, onde você o/os adquiriu? 
 ( 1 ) Experiência prática       
 ( 2 ) Treinamento     
 ( 3 ) Curso      
 ( 4 ) Graduação     
 ( 5 ) Especialização     
 ( 6 ) Mestrado      
 ( 7 ) Doutorado     
 ( 8 ) Outros __________________________ 
           

3.0 Você já ouviu falar em certificações e/ou instituições como IPMA, PMI ou ABGP? 
 ( 1 ) Nunca ouvi falar       
 ( 2 ) Apenas ouvi falar       
 ( 3 ) Conheço         
 ( 4 ) Conheço bem     
 ( 5 ) Sou certificado     

 
 

 
 



 Instrumento de coleta de dados

 

 90

4.0 
Usando a escala abaixo, indique seu nível de conhecimento sobre as ferramentas e 
técnicas: 

 ( 1 ) Nenhum     ( 2 ) Pouco     ( 3 ) Razoável    ( 4 ) Muito    ( 5 ) Bastante 
       

4.1 MS Project ______    
4.2 Primavera ______    
4.3 Orca ______    
4.4 MS Excel ______    
4.5 PERT/CPM ______    
4.6 Curva S ______    

           
5.0 Quais são as suas atribuições na obra?    

 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

Gerenciamento     
6.0 Em sua opinião quais são os fatores que contribuem para o sucesso da obra? 

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
  

7.0 
 

Entendo que a gerência de projetos é fundamental para o sucesso da minha obra e 
reconheço seus benefícios. 

 ( 1 ) Discordo Totalmente        
 ( 2 ) Discordo      
 ( 3 ) Não concordo nem discordo     
 ( 4 ) Concordo     
 ( 5 ) Concordo Totalmente     
           

8.0 Quais são as possíveis vantagens a serem alcançadas com a gerência de projetos? 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
           

9.0 Como alta gerência incentiva a utilização da gerência de projetos? 
 ( 1 ) Treinamentos      
 ( 2 ) Cursos      
 ( 3 ) Palestras      
 ( 4 ) Reuniões      
 ( 5 ) Material informativo     
 ( 6 ) Outros      
 ( 7 ) Não incentiva     
      

10.0 Os cursos, treinamentos palestras, entre outros, abrangem quais temas: 
 ( 1 ) Orçamentação     
 ( 2 ) Planejamento     
 ( 3 ) Controle e Medição     
 ( 4 ) Alocação de recursos     
 ( 5 ) Softwares (Primavera, Project, etc.)    
 ( 6 ) Todos      
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 ( 7 ) Nenhum      
           

11.0 
 

A empresa na qual trabalho tem planos de investimentos futuros na área de gerenciamento 
de projetos. 

 ( 1 ) Discordo Totalmente        
 ( 2 ) Discordo      
 ( 3 ) Não concordo nem discordo     
 ( 4 ) Concordo     
 ( 5 ) Concordo Totalmente     
       

12.0 
 

A alta gerência da empresa conhece bem a área de gestão de projetos e sabe das possíveis 
vantagens a serem alcançadas com sua utilização. 

 ( 1 ) Discordo Totalmente        
 ( 2 ) Discordo      
 ( 3 ) Não concordo nem discordo     
 ( 4 ) Concordo     
 ( 5 ) Concordo Totalmente     
       

13.0 Utilizando a escala abaixo, indique a prioridade dos investimentos da empresa nas áreas 
listadas. 

       
 ( 1 ) Muito baixa   ( 2 ) Baixa   ( 3 ) Razoável   ( 4 ) Alta   ( 5 ) Muito alta 
       

13.1 Certificações de qualidade ______    
13.2 Certificações de segurança ______    
13.3 Certificações de meio ambiente ______    
13.4 Gerência de projetos ______    
13.5 Marketing  ______    

           
Atividades e Ferramentas 
14.0 As atividades abaixo são responsabilidade de que quem? 
14.1 Planejamento      

 ( 1 ) Obra     ( 2 ) Setor de planejamento  ( 3 ) Supervisão   ( 4 ) Terceiros    
       

14.2 Orçamento      
 ( 1 ) Obra     ( 2 ) Setor de orçamento    ( 3 ) Supervisão     ( 4 ) Terceiros    
       

14.3 Aquisição de materiais      
 ( 1 ) Obra     ( 2 ) Setor de compras       ( 3 ) Supervisão     ( 4 ) Terceiros    
       

14.4 Aluguel de máquinas/eq.     
 ( 1 ) Obra     ( 2 ) Setor de compras     ( 3 ) Supervisão     ( 4 ) Terceiros    
       

14.5 Contrato de pessoal     
 ( 1 ) Obra     ( 2 ) Setor de RH      ( 3 ) Supervisão     ( 4 ) Terceiros     
       

14.6 Escolha da tecnologia     
 ( 1 ) Obra    ( 2 ) Setor de planejamento    ( 3 ) Supervisão   ( 4 ) Terceiros   
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15.0 
 

O escopo do projeto é extremamente bem definido e detalhado de maneira a facilitar sua 
compreensão. 

 ( 1 ) Discordo Totalmente        
 ( 2 ) Discordo      
 ( 3 ) Não concordo nem discordo     
 ( 4 ) Concordo     
 ( 5 ) Concordo Totalmente     
           

16.0 
 

As atividades do projeto estão muito bem definidas e subdivididas de modo a facilitar o 
gerenciamento. 

 ( 1 ) Discordo Totalmente        
 ( 2 ) Discordo      
 ( 3 ) Não concordo nem discordo     
 ( 4 ) Concordo     
 ( 5 ) Concordo Totalmente     
           

17.0 As estimativas das durações das atividades são feitas de que maneira? 
 ( 1 ) Sem consideração das incertezas relacionadas   
 ( 2 ) Considerando as incertezas relacionadas de maneira ad hoc 
 ( 3 ) Considerando as incertezas relacionadas (com metodologia) 
 ( 4 ) Outros _____________________    
           

18.0 As estimativas dos recursos necessários para as atividades são feita através de: 
 ( 1 ) Tabela de índices TCPO     
 ( 2 ) Tabela de índices de projetos antigos    
 ( 3 ) Baseada apenas na experiência de seu executor   
 ( 4 ) Utilizando alguma metodologia como a curva ABC   
 ( 5 ) Outros _____________________    
           

19.0 O desenvolvimento do cronograma utiliza:   
 ( 1 ) MS Excel      
 ( 2 ) Primavera      
 ( 3 ) MS Project     
 ( 4 ) Nenhum       
 ( 5 ) Outros _____________________    
       

20.0 O processo de orçamento utiliza estimativas atualizadas com que freqüência? 
 ( 1 ) Mensal      
 ( 2 ) Trimestral      
 ( 3 ) Semestral     
 ( 4 ) Apenas quando o executor  acha necessário   
 ( 5 ) Outros _____________________   
     

21.0 O orçamento do projeto é bem detalhado e está de acordo com o escopo do projeto. 
 ( 1 ) Discordo Totalmente        
 ( 2 ) Discordo      
 ( 3 ) Não concordo nem discordo     
 ( 4 ) Concordo     
 ( 5 ) Concordo Totalmente     
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22.0 
 

Os riscos associados ao projeto são devidamente identificados, documentados e 
avaliados. 

 ( 1 ) Discordo Totalmente        
 ( 2 ) Discordo      
 ( 3 ) Não concordo nem discordo     
 ( 4 ) Concordo     
 ( 5 ) Concordo Totalmente       
  

23.0 Existe um planejamento/cronograma de compras e aquisições? 
 ( 1 ) Sim  ( 0 ) Não      
           

24.0 Existe um planejamento/cronograma de contratações e demissões de funcionários? 
 ( 1 ) Sim  ( 0 ) Não      
           

25.0 
 

O monitoramento do progresso do projeto é feito periodicamente através da comparação 
entre o cronograma previsto e o executado. 

 ( 1 ) Discordo Totalmente        
 ( 2 ) Discordo      
 ( 3 ) Não concordo nem discordo     
 ( 4 ) Concordo     
 ( 5 ) Concordo Totalmente     
           

26.0 Qual a periodicidade do replanejamento do projeto (obra)? 
 ( 1 ) Mensal      
 ( 2 ) Trimestral      
 ( 3 ) Semestral     
 ( 4 ) Apenas quando o executor  acha necessário   
 ( 5 ) Outros _____________________    
           

27.0 Existe algum mecanismo para implementar mudanças nos itens abaixo: 
 ( 1 ) Escopo  ( 1 ) Sim  ( 0 ) Não    
 ( 2 ) Cronograma  ( 1 ) Sim  ( 0 ) Não    
 ( 3 ) Custo  ( 1 ) Sim  ( 0 ) Não    
 ( 4 ) Qualidade ( 1 ) Sim  ( 0 ) Não    
           

28.0 
 

O desempenho dos funcionários é verificado periodicamente ao longo do projeto para que 
se possa garantir um alto nível de produtividade. 

 ( 1 ) Discordo Totalmente        
 ( 2 ) Discordo      
 ( 3 ) Não concordo nem discordo     
 ( 4 ) Concordo     
 ( 5 ) Concordo Totalmente     
  

29.0 
 

A comunicação entre as partes interassadas (projetistas, arquitetos, clientes e escritório) 
no projeto é facilitada por algum tipo de gerenciamento? 

29.1 Engenheiro e projetistas     
 ( 1 ) Reuniões   ( 2 ) Relatórios   ( 3 ) e-mail   ( 4 ) Intranet   ( 5 ) Fone/fax 
           

29.2 Engenheiro e cliente       
 ( 1 ) Reuniões   ( 2 ) Relatórios   ( 3 ) e-mail   ( 4 ) Intranet   ( 5 ) Fone/fax 
           



 Instrumento de coleta de dados

 

 94

29.3 Engenheiro e escritório   
 ( 1 ) Reuniões   ( 2 ) Relatórios   ( 3 ) e-mail   ( 4 ) Intranet   ( 5 ) Fone/fax 
            

29.4 Engenheiro e fornecedor       
  ( 1 ) Reuniões   ( 2 ) Relatórios   ( 3 ) e-mail   ( 4 ) Intranet   ( 5 ) Fone/fax 
            

Avaliação - Desempenho da Obra 
30.0  Como você avalia o desempenho atual do gerenciamento na obra? 

  ( 1 ) Muito ruim     ( 2 ) Ruim    ( 3 ) Razoável     ( 4 ) Bom    ( 5 ) Muito bom  
            

Como você avalia o desempenho da sua obra em termos de:     
31.0 Custo (Dentro ou fora do orçamento previsto)   

  ( 1 ) Muito ruim     ( 2 ) Ruim    ( 3 ) Razoável     ( 4 ) Bom    ( 5 ) Muito bom  
            

32.0 Tempo (dentro ou fora do cronograma)     
  ( 1 ) Muito ruim     ( 2 ) Ruim    ( 3 ) Razoável     ( 4 ) Bom    ( 5 ) Muito bom  
            

33.0 Qualidade (dentro ou fora dos padrões especificados)     
  ( 1 ) Muito ruim     ( 2 ) Ruim    ( 3 ) Razoável     ( 4 ) Bom    ( 5 ) Muito bom  
            

34.0 Atendimento ao escopo       
  ( 1 ) Muito ruim     ( 2 ) Ruim    ( 3 ) Razoável     ( 4 ) Bom    ( 5 ) Muito bom  
            

 
 


