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1. Introdução 

O setor de construção civil no Brasil passa atualmente por um período no qual a 

demanda se mantém maior do que a oferta. Em contra partida, o primeiro semestre de 2013 

em relação ao mesmo período do ano anterior sofreu uma queda de 1,3% no que se refere à 

representação desse setor no PIB (Produto Interno Bruto) do país. Um dos motivos principais 

para que isso ocorra, dentre vários outros fatores, é a queda de disponibilidade de mão de obra 

em 1,8% em relação a 2012, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013). 

O contexto atual demonstra um alto potencial de desenvolvimento da construção civil 

brasileira, e ao mesmo tempo mostra claramente uma falta de preparação e planejamento que 

impede o atendimento total da demanda (BEZ BATTI et. al., 2013). 

Um mercado em crescimento favorece a entrada de novas empresas e facilita o 

crescimento das já presentes neste mercado. A concorrência mais equilibrada entre grandes e 

pequenos empreendedores faz com que as técnicas de planejamento e gestão da construção 

civil se tornem assuntos bastante estratégicos. Buscar um melhor aproveitamento dos recursos 

básicos da construção e entender os motivos que levam esse setor a ser tão passível de atrasos 

e desconformidades com os projetos, tornou-se essencial para sobreviver no mercado de 

forma sustentável (BERNARDES, 2012). 

A filosofia Lean vem sendo empregada na construção civil com o objetivo de reduzir 

os custos dos projetos, atender aos prazos estabelecidos e garantir a qualidade do produto 

entregue. A adaptação dos princípios da filosofia Lean ao ambiente da construção civil é 

denominada de Lean Construction (LC) ou Construção Enxuta (CE) (KOSKELA, 1992). Os 

princípios desta filosofia podem ser aplicados em todos os processos ou fluxos de um projeto 

desta natureza (PICCHI, 2003). Estima-se que a aplicação do LC gere os maiores benefícios 

se aplicada no processo de planejamento e controle da construção.  



Os conceitos da LC já estão bastante difundidos no Brasil, contudo existem diversos 

casos de empresas que iniciaram a aplicação destes conceitos e não obtiveram êxito (CONTE, 

2013). Uma estrutura que poderia auxiliar na implantação e sustentação do LC é o chamado 

Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) ou PMO (Project Management Office). Há 

uma escassez de material que discorra sobre a aplicação de um PMO em empresas de 

construção civil. 

Visto os benefícios que a aplicação da LC no processo de planejamento pode trazer 

para uma empresa de construção, este trabalho busca responder a seguinte pergunta de 

pesquisa: Como um Escritório de Projetos pode auxiliar na aplicação e sustentação de um 

método de planejamento e controle da produção em uma empresa de construção civil? Para 

responder a esta pergunta adotou-se um método de revisão da literatura que será apresentado 

no item 2. No item 3, é apresentada uma revisão da literatura que embasa a teoria. No quarto 

tópico são realizadas as análises comparativas entre as dificuldades no planejamento e 

controle da produção na construção civil e quais os benefícios em se utilizar o PMO para este 

tipo de processo. Por fim, no quinto item são apresentadas as conclusões do presente trabalho 

e propostas de trabalhos futuros. 

 

2. Metodologia 

O levantamento bibliográfico foi realizado no mês de novembro de 2013 com o 

objetivo de selecionar as principais publicações no tema de “escritórios de gerenciamento de 

projetos aplicados na indústria da construção civil”. Para isto, foi utilizado o método proposto 

por Cauchick et al. (2010) com base no processo de pesquisa na gestão da produção e 

operações, ilustrado na Figura 1. 



          

FIGURA 1 - Método de revisão bibliográfica utilizado. Fonte: Adaptado de Cauchick (2010) 

A primeira etapa do método de revisão bibliográfica diz respeito à seleção das fontes 

de pesquisa: foi selecionada a base de dados Scopus™ onde estão indexados importantes 

periódicos da área de engenharia de produção e gestão de operações.  

Devido às características multidisciplinares do tema, a varredura horizontal (segundo 

passo) priorizou a identificação de artigos com foco principal no tema “escritório de 

gerenciamento projetos” aplicados as áreas do conhecimento relacionadas à engenharia, pois 

esta é a que se adequa ao tema deste trabalho. 

Na varredura vertical (terceiro passo) foi realizada uma análise do conteúdo de cada 

artigo selecionado. Com o conhecimento adquirido, partiu-se para execução de uma análise 

comparativa entre as dificuldades para se implementar um método sistemático de 

planejamento e controle da construção citadas por Bernardes (2012) com os benefícios de se 

utilizar um Escritório de Gerenciamento de Projetos citados por diferentes autores. A opção 

de utilizar Bernardes (2012) como referência principal para analisar as debilidades da 

indústria da construção civil se baseia na preocupação em descrever problemas que realmente 

acontecem no cotidiano das empresas de construção civil brasileiras. 

 

3. Referencial Teórico   

3.1. Lean construction ou construção enxuta 

A filosofia Lean visa aumentar a eficiência de produção pela eliminação contínua e 



completa dos desperdícios existentes nos processos. Ela também preconiza que a quantidade 

produzida deve ser regida pelas necessidades do mercado (OHNO, 1997; SHINGO, 1996). 

Lauri Koskela foi um dos precursores na adaptação dos conceitos da filosofia Lean 

para o ambiente da construção civil. Apesar de o trabalho de Koskela (1992) ser considerado 

um marco na aplicação da filosofia Lean na construção civil, pode-se dizer que já haviam sido 

realizados trabalhos em ambientes muito semelhantes aos da construção civil baseados neste 

pensamento. Como exemplo, recorda-se do trabalho feito por Shigeo Shingo na Mitsubishi 

Heavy Industries Ltd. em Nagasaki, na construção de navios (SHINGO, 1996). Shigeo Shingo 

é um dos “pais” do Sistema Toyota de Produção e aplicou com extrema eficácia os conceitos 

e princípios da FL na indústria naval. 

Não há uma definição consensual sobre o que é a “nova filosofia de produção para a 

construção” desenvolvida inicialmente por Koskela (1992) e chamada de Lean Construction 

(FORMOSO et al., 1999). Apesar da falta de uma definição comum entre os autores, os 

conceitos do Lean Construction já estão bastante difundidos (inclusive no Brasil), em 

contrapartida existem diversos casos de empresas que iniciaram a aplicação destes conceitos e 

não obtiveram êxito (MOSSMAN, 2009). Devido a este fato, Bernardes (2012) ressalta que 

trabalhos que desenvolvam e auxiliem empresas de construção civil a implementarem 

sistemas de planejamento e controle da produção utilizando os princípios do LC é essencial 

para a redução de custos, atendimento dos prazos e melhoria da qualidade dos projetos. 

 

3.2. O processo de planejamento e controle da produção na construção 

Pode-se dizer que planejamento é a “definição de um futuro desejado e de meios 

eficazes de alcança-lo” (ACKOFF, 1976). Segundo Laufer e Trucker (1987), o processo de 

planejamento prioritariamente deve-se desenvolver como uma forma de garantir um melhor 

relacionamento entre os muitos projetos intervenientes existentes no processo produtivo da 

empresa auxiliando a direção, esclarecendo os objetivos do empreendimento e estabelecendo 

um padrão segundo o qual o processo da construção possa ser monitorado. A execução de um 

bom planejamento auxilia as organizações a atingirem as suas metas de qualidade, custo e 

prazo dos projetos. 

No ambiente da construção civil Ballard e Howell (1998) apresentam uma proposta de 

planejamento e controle da produção (PCP) voltada às peculiaridades desta atividade. Estes 

mesmos autores indicam que devem existir três níveis de planejamento. Um primeiro nível 

trata o projeto como um todo, que define o cronograma geral da obra tratando de questões 



relativas ao desembolso financeiro, a sequência das atividades de construção e a previsão de 

recursos necessários à produção (BALLARD, 2000). 

Em um segundo nível, realiza-se uma previsão mais detalhada, com um horizonte de 

tempo de duas a seis semanas. Os planos gerados neste nível tático são guiados pelos planos 

de níveis mais elevados e realimentados pelos de nível mais baixo, explicitando todas as 

necessidades (materiais, máquinas, mão de obra) e restrições para a execução do plano de 

curto prazo (BALLARD, 2000). 

Em um terceiro nível, faz-se um planejamento de compromissos das atividades que 

devem ser realizadas no curto prazo. Comumente realiza-se em um horizonte de 5 a 10 dias 

úteis e nele se detalha os Pacotes de Serviço para cada equipe, juntamente com as restrições 

para que as mesmas aconteçam. (BALLARD, 2000). Bernardes (2012) sugere que se utilize 

um indicador conhecido como Percentual de Planejamento Concluído (PPC) para verificação 

da eficácia do planejamento dos compromissos de curto prazo. 

A Figura 2 explicita os horizontes de planejamento citados anteriormente ligando cada 

um deles com o nível de decisão da empresa com as ferramentas e com o tipo de produção 

mais indicados para cada horizonte. 

                    

FIGURA 2 - Horizontes de planejamento. Fonte: Adaptado de Bertelsen et. al. (2006) 

Bernardes (2012) enfatiza que o planejamento e controle da construção devem ocorrer 

não somente na dimensão vertical, mas também na dimensão horizontal. A dimensão 

horizontal está vinculada com as etapas pelas quais o processo de planejamento é realizado e a 

dimensão vertical diz respeito como as etapas se relacionam entre os níveis de decisão 

(estratégico, tático, operacional). 

Algumas dificuldades para se implementar um método sistemático de planejamento e 

controle da construção são apresentadas por Bernardes (2012) após uma comparação da 

sistemática de planejamento utilizada por diversas empresas de construção. As deficiências 

citadas são: (i) dificuldade para organizar o próprio tempo; (ii) ausência de integração vertical 

do planejamento; (iii) inexistência de um plano de médio prazo; (iv) falta de formalização e 



sistematização na elaboração do plano de curto prazo; (v) desconsideração da disponibilidade 

financeira na fixação das metas; (vi) estabelecimento de metas impossíveis de serem 

atingidas; (vii) falta de envolvimento do mestre de obras na preparação dos planos de curto 

prazo; (viii) controle informal; (viii) programação de recursos realizada fora do período 

adequado ou em caráter emergencial (BERNARDES, 2012). 

 

3.3. Escritório de gerenciamento de projetos (Project Management Office) 

O PMI (2012) é, atualmente, a instituição mais reconhecida no que diz respeito a 

gerenciamento de projetos e define um projeto como “um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Esta é uma definição bastante ampla, 

mas que elucida a peculiaridade existente. A gestão de projetos deve sempre ter como 

objetivo o sucesso do projeto por meio da execução do mesmo dentro do prazo, custo e 

qualidade previstos (HELDMAN, 2009; SCHWARZROCK; SCHOEFFEL, 2013). 

Uma estrutura que auxilia a gestão de projetos é o chamado Escritório de Projetos ou 

PMO (Project Management Office). Existem diferentes definições para o que é o PMO. 

Carvalho e Hinça (2004) definem de forma genérica que um PMO é um local central, onde se 

possui uma visão holística de todo o projeto. Uma sintetização de algumas definições 

existentes é trazida por Rodrigues, Júnior e Csillag (2006) e diz que: 

“os escritórios de projetos representam uma unidade organizacional 

responsável pelos processos de gestão de projetos, provendo internamente o 

respaldo necessário para que os profissionais possam gerenciar seus projetos 

dentro do prazo, do custo e da qualidade requeridos, por meio da utilização 

de métodos e processos de planejamento, acompanhamento e controle. Além 

disso, são os responsáveis por fazer a ligação entre o gerente de projeto e a 

alta administração, através de um sistema de feedback que permite o 

aperfeiçoamento contínuo da disciplina no seio da organização”.  

Esta definição explicita a ideia de Castro (2009) de que o PMO age como um 

consultor interno dentro da organização, pois possui uma visão imparcial do comportamento 

do prazo, custo e qualidade. O objetivo básico de um PMO é dar suporte aos gerentes de 

projetos fazendo com que eles atinjam o objetivo de forma eficiente e eficaz (CARVALHO; 

HINÇA, 2004). Segundo o PMI (2012), um PMO também visa vincular os objetivos da alta 

gerência ou do cliente com o projeto. 

Alguns autores (RODRIGUES; JÚNIOR; CSILLAG, 2006) classificam os PMO em 

três níveis. Um PMO de Nível 1 é chamado de Escritório de Apoio a Projetos, que possui 

foco em somente um projeto específico ou uma única área funcional da organizações. Ele 

deve auxiliar os gerentes de projetos a gerir os recursos de uma forma que o projeto atinja os 



seus objetivos. 

O PMO de Nível 2 é conhecido como Escritório de Gerenciamento de Projetos. Neste 

nível, o PMO possui foco em múltiplos projetos. Ele atua como um centro de disseminação 

do conhecimento e práticas gerenciais estabelecidas pela organização e que devem ser 

adotadas de forma similar em todos os projetos. Um PMO Nível 2 auxilia no 

acompanhamento do desempenho dos projetos. 

O Nível 3 de um PMO tem seu foco nas questões estratégicas do gerenciamento de 

projetos da empresa e na gestão do portfólio dos projetos. Ele serve para orientar e alocar da 

melhor forma os recursos da organização nos projetos. 

Em geral, vê-se como uma evolução um PMO passar do Nível 1 para o Nível 3 

(QUELHAS; BARCAUDI, 2004). Contudo existem ocasiões em que a manutenção do nível 

do PMO se justifica. Não é difícil encontrar locais onde o PMO apresenta funções diferentes 

dentro da mesma empresa dependendo, principalmente, do ambiente de gerenciamento de 

projetos onde é desenvolvido o negócio (QUELHAS; BARCAUDI, 2004). 

De acordo com Castro (2009), o modelo de PMO adotado deve sempre suprir as 

necessidades da organização, independentemente de seu nível. Visto isso, antes de iniciar essa 

implantação é importante saber o porquê está se implementando um PMO e quais os ganhos 

que se espera alcançar após a implantação do mesmo. Vale ressaltar que o PMO deve ser uma 

estrutura dinâmica, sempre se adequando a novas necessidades e mudanças no ambiente 

(CASTRO, 2009). 

Schwarzrock e Schoeffel (2013) mostram os benefícios da utilização correta de um 

PMO em empresas dos mais diversos setores (Serviço Federal de Processamento de Dados – 

SERPRO, ThyssenKrupp Elevadores, Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul). 

Entre os principais benefícios identificados citam-se (i) melhoramento da visão de todos os 

projetos da empresa, tanto os que estão sendo desenvolvidos bem como os que estão em 

carteira; (ii) melhor identificação de quais projetos devem ser priorizados; (iii) fácil 

identificação do status de prazo, custo e qualidade dos projetos; (iv) facilidade em replicar as 

boas práticas de um projeto para os demais; (v) melhor previsão na utilização dos recursos e 

consequente redução de custos. 

 

4. Escritório de gerenciamento de projetos como suporte ao planejamento e controle da 

construção lean 

Para responder a pergunta de pesquisa os autores basearam-se na lógica do 



pensamento analítico científico de resolução de problemas que ressalta a importância de se 

escolher a solução de um problema que ataque diretamente as suas causas. Neste artigo, os 

problemas são as dificuldades de se implementar um método de PCP em uma construção civil 

e a solução seria o Escritório de Gerenciamento de Projetos. A resposta da pergunta de 

pesquisa só será afirmativa se os benefícios de se utilizar um EGP conseguirem suprir as 

dificuldades de se implementar um método de PCP na construção civil. 

As dificuldades de se implementar um método de PCP que se sustente durante a vida 

de um projeto de construção civil são apresentadas por Bernardes (2012) após uma 

comparação da sistemática de planejamento utilizada por diversas empresas de construção. A 

opção de utilizar este autor foi dada pela preocupação em descrever problemas que realmente 

acontecem no cotidiano das empresas de construção civil do Brasil.  

Uma das dificuldades citadas por Bernardes (2012) é a de que os gestores de projetos 

possuem muita dificuldade em organizar o próprio tempo. Um EGP pode auxiliar a diminuir a 

ocorrência e gravidade deste problema, pois ele melhora a visualização de quais projetos 

devem ser priorizados (SCHWARZROCK; SCHOEFFEL, 2013). Uma grande parcela de 

tempo disponível dos gerentes de projetos é despendida para atividades ou projetos que 

possuem pouca relevância para a organização seja em termos de custo ou receita. Com boas 

ferramentas de gestão visual dentro de um EGP (de Nível 3 principalmente) um gerente de 

projetos pode facilmente identificar qual projeto está passando por uma etapa crítica do seu 

cronograma ou está com os seus indicadores fora das metas. Como consequência eles podem 

tomar ações proativas e não somente corretivas que acarretam em um aumento dos custos dos 

projetos. 

Outra dificuldade existente quando se realiza o PCP de uma obra é a o controle 

realizado de forma informal. O controle informal é tido como a causa raiz da alta incidência 

de retrabalho de atividades tanto de planejamento como operacionais. Um exemplo 

corriqueiro em diversos projetos é a não realização correta das inspeções no produto e outras 

tantas inspeções realizadas desnecessariamente e que por consequência consumem uma 

parcela de recursos escassos do projeto.  

Um EGP possibilita internamente que os profissionais possam gerenciar seus projetos 

dentro do prazo, do custo e da qualidade estabelecidos com o desenvolvimento e utilização de 

métodos e processos de planejamento, acompanhamento e controle (RODRIGUES; JÚNIOR; 

CSILLAG, 2006). Um local que possibilite os diferentes profissionais envolvidos em um 

projeto de construção civil (gerente de projetos, mestre de obras, empresas subcontratadas, 

etc.) conversarem constantemente durante as diferentes fases da construção auxilia no 



aprendizado contínuo e na redução de eventuais retrabalhos que venham a ocorrer. Um EGP 

aflora a necessidade de se desenvolver um método de inspeção com análise antecipada das 

etapas do projeto consideradas como potenciais pontos de falhas, e um cronograma bem 

definido para a realização destas inspeções possibilita que se racionalize os recursos alocados 

para tal processo (que não agrega valor e deve ser minimizado) além de evitar que ele seja 

realizado desnecessariamente. Como consequência, serão cumpridas as metas de qualidade, 

pois não serão entregues produtos não conformes aos clientes internos e externos do projeto. 

Com o objetivo de facilitar o e resumir parte do trabalho de pesquisa realizado pelos 

autores deste artigo foi criado um quadro que compara as dificuldades de se implementar um 

método sistemático de PCP na construção civil com os benefícios da utilização de um PMO. 

É importante ressaltar que o EGP é uma estrutura física que serve como uma espécie 

de catalisador para que os Gerentes de Projetos possam realizar um gerenciamento do projeto 

de forma mais efetiva e não simplesmente um local para realizar reuniões de equipe ao final 

de cada etapa do projeto. No ambiente da construção civil, um EGP utilizado em conjunto 

com ferramentas atreladas ao LC como um cronograma de acompanhamento físico e 

financeiro, Linha de Balanço e o Last Planner System®, por exemplo, podem munir o 

Gerente de Projetos de uma estrutura que se diminua a probabilidade de ocorrência de desvios 

nas metas estratégicas do projeto.  



QUADRO 1 - Resumo da comparação existente entre as dificuldades de implementação de um método de PCP 

na construção civil com os benefícios da utilização de um PMO 

 

Fonte 1: Dados de pesquisa 

 

5. Conclusões e recomendações  

Este trabalho teve como principal objetivo identificar como um Escritório de 

Gerenciamento de Projetos pode auxiliar na aplicação e sustentação de um método de 

planejamento e controle da produção em uma empresa de construção civil. 

A motivação de pesquisa é gerada pelo fato de que muitas empresas de construção 

civil no Brasil conhecem a teoria para se realizar um bom gerenciamento de projetos, porém 

ainda apresentam muitas dificuldades em colocar em prática os fundamentos adquiridos e 

transformá-los em resultado para as organizações. 

Através das análises os autores concluem que Um Escritório de Gerenciamento de 



Projetos pode auxiliar a aplicar e sustentar um método sistemático de PCP em uma empresa 

de construção civil, pois a sua aplicação correta traz benefícios que suprem as dificuldades de 

se implementar tal método. No tópico 4 também foi comprovada a factibilidade da resposta de 

pesquisa com exemplos do cotidiano das empresas de construção civil. Ao final foi elaborado 

um quadro que resume a pesquisa realizada. 

A presente pesquisa pode servir como referência a pesquisadores e profissionais 

envolvidos com planejamento e controle de produção de empresas de construção civil. 

Sugere-se a trabalhos futuros com temas relacionados com este artigo: 

a) Descrever da aplicação de um EGP em um projeto de construção civil e a análise dos seus 

resultados; e, 

b) Confrontar quais dos benefícios citados pela literatura foram comprovados na aplicação 

do EGP em um projeto específico. 
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