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MODELO DE GESTÃO PARA PEQUENAS EMPRESAS DE PROJETO DE 
EDIFÍCIOS 

Otávio José de Oliveira 

RESUMO 
O projeto é sabidamente um dos principais elementos de geração de vantagem competi-

tiva no segmento de edificações. Em face disso, o ambiente organizacional onde ele é 

produzido – a empresa de projeto – tem que proporcionar as condições ideais para seu 

desenvolvimento. 

No entanto, as empresas de projeto, sobretudo as de pequeno porte, apresentam algu-

mas características particulares que limitam seu desempenho, tais como: recursos fi-

nanceiros, humanos e tecnológicos escassos, alta dependência do grau de empreende-

dorismo e liderança de seus titulares, seus proprietários atuam tanto na gestão técnica 

como administrativa e, em geral, desconhecem as principais técnicas de gestão disponí-

veis. 

Diante desse quadro, o principal objetivo desta tese é propor um modelo de gestão es-

pecificamente desenvolvido para pequenas empresas de projeto de edifícios verdadei-

ramente adaptado às suas necessidades e particularidades. 

O referencial teórico aqui apresentado foi desenvolvido com o objetivo de oferecer o 

embasamento necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa, possibilitando 

que se conhecesse e compreendesse, principalmente, o universo das pequenas empre-

sas, as ferramentas de gestão disponíveis e as principais características do processo de 

projeto na construção de edifícios, de forma que esses elementos pudessem subsidiar a 

formulação do referido modelo. 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se o método de pesquisa qualitativa com 

base na realização de quatro estudos de caso em pequenas empresas de projeto de e-

difícios que atuam principalmente na cidade de São Paulo. As coletas de dados nessas 

empresas utilizaram múltiplas fontes de evidências: entrevista, observação e análise de 

documentos. 

O modelo proposto inclui orientações para gestão dos principais processos e funções 

das pequenas empresas de projeto de edifícios, tais como: estrutura organizacional, 

planejamento estratégico, planejamento e controle do processo de projeto, gestão de 

custos, gestão comercial, sistema de informações, gestão de recursos humanos, servi-

ços agregados ao projeto e avaliação de desempenho. 

Palavras-chave: empresa de projeto, processo de projeto, construção de edifícios, ges-

tão. 



 vii

MANAGEMENT MODEL FOR SMALL BUILDING DESIGN FIRMS 
Otávio José de Oliveira 

ABSTRACT 
Building design is known to be one of the main aspects in obtaining competitive advan-

tage in the building sector. Because of this, the organizational environment where design 

development takes place – the design firm – must offer the ideal conditions for this de-

velopment. 

Nevertheless, design firms, specially the smaller ones, have particular characteristics 

that limit their performance, like shortage of financial, human and technological re-

sources, high dependence on the entrepreneurship and leadership characteristics of 

their owners, the owners split their time in technical and managerial activities, and in 

general they do not know the key management techniques available. 

According to this, the main purpose of this thesis is the proposition of a management 

model specifically developed for small building design firms, aligned with their needs and 

particularities. 

The theoretical referential was elaborated aiming to furnish the necessary foundation to 

the field research conducted, allowing the researcher to know and understand the par-

ticularities of small companies, the management models available and the main charac-

teristics of the building design process.  

The field research was conducted with a qualitative approach through the analysis of four 

case studies in small building design firms acting mainly in São Paulo City. The data col-

lection involved many sources of evidence: personal interviews, observation and analysis 

of documents. 

The proposed model includes guidance to the management of the core processes and 

activities of small building design firms, such as: organizational structure; strategic plan-

ning; planning and control of design process; costs management; sales management; in-

formation systems; human resources management; services added to the design; and 

performance evaluation. 

 

Key-words: design firms; design process; building construction; management. 
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MODELE DE GESTION POUR LES PETITS AGENCES D’ARCHITECTURE ET 
BUREAUX D’INGENIERIE 
Otávio José de Oliveira 

RÉSUMÉ 
La conception du projet est sciemment un des principaux éléments de génération 

d'avantage compétitif dans le Bâtiment. En raison de cela, l'environnement 

organisationnel où elle est produite, c'est-à-dire, les agences d’architecture et bureaux 

d’ingénierie, doit proportionner les conditions appropriées pour son développement. 

Néanmoins, ces agences et bureaux, notamment de petite taille, présentent quelques 

caractéristiques particulières qui limitent leur performances, tels que: ressources 

financières, humains et technologiques précaires, haute dépendance du niveau d’esprit 

d'entreprise et de leadership de ses titulaires, lesquels agissent aussi bien dans la 

gestion technique que administrative et généralement ne connaissent les principales 

techniques de gestion disponibles. 

De ce fait, le principal objectif de cette thèse est proposer un modèle de gestion 

spécifiquement développé pour les petits agences d’architecture et bureaux d’ingénierie 

qui soit véritablement adapté à leurs besoins et particularités. 

Le référentiel théorique ici présenté a été développé avec l’intention de donner une base 

nécessaire au développement des travaux de recherche, offrant la possibilité de 

connaître e de comprendre, principalement, l'univers des petites entreprises, les outils 

de gestion disponibles et les principales caractéristiques du processus de conception 

dans le secteur du Bâtiment, de telle forme que ces éléments puissent aider à la 

formulation du modèle présenté. 

Pour le développement de la recherche s'utilise la méthode de recherche qualitative 

avec une base de données construite à partir d’un ensemble d’études de cas réalisés 

auprès de petits agences d’architecture ou bureaux d’ingénierie qui ont leurs champs de 

travail principalement dans la ville de São Paulo. Les collectes de données dans ces 

entreprises ont utilisé plusieurs sources d'évidences: entretiens, observations et analyse 

de documents. 

Le modèle proposé inclut des orientations pour la gestion des principaux processus et 

des fonctions des petits agences d’architecture et bureaux d’ingénierie, tels comme: 

structure organisationnelle, planification stratégique, planification et contrôle du 

processus de conception, gestion de coûts, gestion commerciale, système 

d'informations, gestion de ressources humaines, services attachés à la conception et 

évaluation de résultats. 

Mots-clé: entreprise de projet, processus de projet, construction d’édifices, gestion. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

As organizações empresariais de todo mundo, independente de sua área de a-

tuação, estão enfrentando uma nova realidade. Cenários cada vez mais compe-

titivos pressionam-nas a reestruturarem-se e munirem-se de novos instrumentos 

e técnicas para sobreviverem sob a égide desta nova ordem. 

Na construção civil este quadro torna-se ainda mais preocupante dada sua im-

portância no panorama sócio-econômico brasileiro. A cadeia da construção civil 

representa 15,5% do PIB. É isoladamente a maior fonte de empregos diretos, 

possui elevado e crescente poder multiplicador de demanda e constitui a mais 

poderosa fonte indutora de emprego e renda do país (CONSTRUBUSINESS, 

2003). 

Diversos estudos vêm sendo realizados no sentido de tornar este setor mais di-

nâmico, produtivo e, conseqüentemente, competitivo. Esforços vêm sendo con-

centrados na melhoria da qualidade do setor por meio de parcerias feitas entre o 

governo e a iniciativa privada. Como exemplos desse esforço podem-se citar a 

criação do PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habi-

tat), do Qualihab (SP), do Qualiop (BA), do Pará Obras (PA), do Qualipav (RJ), 

etc.; todos programas voltados para o desenvolvimento da qualidade, com am-

plitudes variadas, na construção civil. 

O segmento de edificações é hoje, em face da substancial diminuição de inves-

timento público em obras pesadas, um dos maiores responsáveis por estes im-

ponentes números que caracterizam o setor de construção civil no Brasil. Logo, 

pesquisar, discutir e propor melhorias para este segmento é uma condição fun-

damental para o desenvolvimento de toda cadeia da construção e, conseqüen-

temente, do país como um todo. 

Para que se possa ter uma noção da importância do segmento de edificações 

no cenário nacional brasileiro, cabe ressaltar que segundo MCT (Ministério da 

Ciência e Tecnologia) apud Ferreira; Freire (2003), a participação da construção 

habitacional no PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil de 1995 foi de 5,8%, a do 

setor de edificações destinadas ao comércio foi de 0,8%, e a do setor de obras 

de infra-estrutura foi de 1,4%, totalizando 8% do PIB. 
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O setor da construção civil no Brasil, sobretudo o segmento de edificações, ain-

da é rotulado como atrasado quando comparado a outros setores industriais de-

vido à sua baixa produtividade, em função, principalmente, de seu baixo nível de 

industrialização, elevado desperdício de materiais e reduzida qualificação de 

sua mão-de-obra, o que resulta, também, na baixa qualidade do seu produto fi-

nal. Para superar estes aspectos e corresponder ao momento de intenso dina-

mismo e competição, que aumentam as exigências frente aos produtos e aos 

processos, as empresas do setor têm buscado novos métodos, mais ágeis e 

mais competentes, para desenvolver produtos e serviços (FABRICIO, 2002; 

FONTENELLE, 2002; ULRICH; SACOMANO, 1999; MELHADO, 1994). 

Bordin; Schmitt (2003) ressaltam que muitos dos esforços realizados pela indús-

tria da construção civil dizem respeito ao aperfeiçoamento da etapa de projeto 

das edificações. Dentre as etapas do processo construtivo, a fase de projeto é 

apontada como aquela que apresenta as maiores oportunidades de intervenção 

e agregação de valor ao empreendimento. Dessa forma, os processos de con-

cepção e projeto devem ser vistos como estratégicos para a qualidade do edifí-

cio ao longo do seu ciclo de vida. A busca de novos métodos e processos que 

possam considerar precocemente a totalidade das questões envolvidas no pro-

jeto cada vez mais se torna de extrema relevância para o sucesso dos empre-

endimentos e para o progresso do setor de construção. 

A valorização do tema repercutiu no meio acadêmico e, nos últimos anos, pôde-

se observar um considerável aumento no número e na qualidade das pesquisas 

acadêmicas brasileiras relacionadas ao “projeto” na construção de edifícios. 

Dentre essas pesquisas, destacam-se: Marques (1979), Martucci (1990), Melha-

do (1994), Novaes (1996), Baía (1998), Ferreira (1998), Tzortzopoulos (1999), 

Melhado (2001), Fabrício (2002), Fontenelle (2002), Aquino (2004), dentre ou-

tras. 

A pesquisa realizada por Marques (1979) marca o início das preocupações da 

academia com o tema “projeto” de forma mais sistematizada. Ele discute o au-

mento da complexidade operacional dos empreendimentos de construção e sua 

relação com o projeto, analisando os reflexos dessa situação com a necessida-

de de especialização cada vez maior da mão-de-obra e com a qualidade das o-

bras. 
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Martucci (1990), em sua tese de doutoramento, propõe a elaboração de uma sé-

rie de orientações para formulação do que ele chamou de projeto tecnológico 

para edificações habitacionais, a ser implantado e gerenciado por organismos 

da administração pública, de acordo com seus respectivos níveis e graus de 

competência, participação e responsabilidades. 

Melhado (1994), em sua tese de doutoramento, propõe uma série de diretrizes 

para melhoria da qualidade no projeto de edifícios baseados nos princípios da 

racionalização e construtibilidade, de forma a contribuir, a partir do projeto, para 

os programas de qualidade total em empresas construtoras. 

Novaes (1996), em sua tese de doutoramento, também propõe diretrizes para a 

melhoria da qualidade do processo de projeto, identificando os principais instru-

mentos de controle e garantia da qualidade disponíveis, observando sua coadu-

nância com as etapas que compõem o processo construtivo. 

Baía (1998), em sua pesquisa de mestrado, analisa o desenvolvimento da im-

plantação de sistemas de gestão da qualidade para empresas de projeto e faz 

algumas considerações sobre o estágio de implantação desses sistemas em um 

grupo de empresas de arquitetura na época. 

Ferreira (1998), em sua tese de doutoramento, propõe uma metodologia para 

elaboração do projeto do canteiro de obras através da integração do projeto do 

produto e da produção, onde são discutidos os métodos, processos e sistemas 

construtivos e o planejamento da produção de edifícios, com vistas a identificar 

a influência destes elementos no projeto de produção do edifício e no projeto do 

canteiro de obras. 

Tzortzopoulos (1999), em sua dissertação de mestrado, propõe um conjunto de 

elementos básicos para o desenvolvimento de um modelo geral do processo de 

projeto para empresas construtoras incorporadoras de pequeno porte. 

Melhado (2001), em sua tese de livre-docência, faz uma série de proposições 

relativas aos projetistas, aos contratantes e a organização dos empreendimen-

tos, formulando um novo modelo de gestão para projetos de edifícios que privi-

legia a cooperação multidisciplinar e a integração entre os diversos agentes. 

Fabricio (2002), em sua pesquisa de doutoramento, apresenta uma reflexão so-

bre a gestão de projetos na construção de edifícios, desenvolve o conceito de 



 4

projeto simultâneo e propõe diretrizes para sua aplicação no segmento da cons-

trução de edifícios. 

Fontenelle (2002), em sua pesquisa de mestrado, descreve e analisa a gestão 

do processo de projeto por meio de estudos de caso realizados em três empre-

sas líderes do mercado de incorporação e construção do estado de São Paulo. 

Já Aquino (2004), também em sua dissertação de mestrado, analisa o desen-

volvimento e a utilização de projetos para produção de vedações verticais na 

construção de edifícios com base em estudos realizados tanto em canteiros de 

obras, quanto em escritórios de projeto. 

Todas essas pesquisas, em maior ou menor grau, direta ou indiretamente, con-

centraram seu foco de estudo no “processo de projeto”, analisando, à época de 

realização de cada uma delas, diversos aspectos, tais como seu grau de evolu-

ção, a detecção de suas principais deficiências, propondo melhorias, diretrizes e 

metodologias para seu gerenciamento, etc. 

Algumas delas, sobretudo as de Baía (1998), Tzortzopoulos (1999) e Melhado 

(2001), tratam, com um enfoque e objeto de estudo distintos do adotado nesta 

tese, de alguns aspectos que correlacionam o desempenho do processo de pro-

jeto ao ambiente no qual ele é produzido – a empresa de projeto. Porém, ne-

nhuma delas analisa especificamente o sistema de gestão dessas empresas, 

mapeando os processos internos ligados às atividades gerenciais ou se pro-

põem a elaborar diretrizes, metodologias ou modelos para sua gestão. 

O estudo aqui proposto coaduna-se com as pesquisas supracitadas, comple-

mentando-as e aprofundando a discussão para um viés ainda não estudado. 

O meio acadêmico produziu ainda outros importantes estudos visando contribuir 

para melhoria da qualidade do segmento de edificações nos últimos anos, e to-

dos eles apontam o projeto como uma das mais importantes “armas” para a 

conquista desse objetivo: Picchi (1993), Santos (1993), Formoso (1995), Balieiro 

(1995), Moreira (1996), Souza (1997), Reis (1998), Oliveira (2001b), Vivancos 

(2001), Alves (2001) e Santos (2003). 

Sabe-se que o projeto possui influência determinante sobre o desempenho de 

uma edificação durante seu uso. Mais que isso, ele determina grande parte da 

possibilidade de ganhos financeiros reais durante a sua construção, por meio da 
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redução do desperdício e das patologias construtivas e por meio da melhoria da 

imagem das empresas participantes do empreendimento imobiliário, proporcio-

nando aumento no número de vendas, fidelização de clientes e muitos outros 

ganhos. 

Ele viabiliza a introdução de inovações tecnológicas no processo produtivo e 

possui papel fundamental na produção de edificações de qualidade, possibili-

tando, com isso, um significativo aumento na satisfação do usuário com o produ-

to adquirido – condição fundamental para sobrevivência organizacional no atual 

cenário. 

Grunau apud Silva; Carvalho Júnior; Branco (2003) apresentou estatísticas mos-

trando que, nos países europeus, acima de 40% de todas as patologias apre-

sentadas em construções são originárias em deficiências relacionadas aos pro-

jetos das edificações.  

Ratificando essa informação, Silva; Carvalho Junior; Branco (2003) ressaltam 

que no Brasil, patologias atribuídas a erros de execução são, na realidade, qua-

se sempre originárias da etapa de projeto. 

Alinhar o desenvolvimento do projeto com os objetivos estratégicos de grande 

parte dos agentes envolvidos em um empreendimento imobiliário é um dos mai-

ores desafios do setor. Não há como redesenhar os processos internos de uma 

empresa de projeto e adequá-los a esta nova realidade se não forem conheci-

das as reais necessidades e expectativas desses agentes, principalmente as do 

contratante direto dos serviços de projeto. 

Oliveira; Vico Mañas; Melhado (2004) realizaram uma pesquisa que procurou 

verificar o atual grau de satisfação das empresas de construção de edifícios, a-

tuantes no estado de São Paulo, com alguns importantes elementos que carac-

terizam a gestão das empresas de projeto. Nela observou-se que, em termos 

gerais, o projeto tem atendido com grau mediano as expectativas e necessida-

des dessas empresas, mas também que existem pontos mais críticos que de-

vem ser melhorados com maior rapidez, tais como o gerenciamento de informa-

ções, a gestão dos recursos humanos, a prática do marketing, etc. Esses ele-

mentos foram levados em conta e estão contemplados no modelo proposto nes-

ta tese. 
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Acredita-se que, dessa forma, com base no que foi exposto, está garantido o i-

neditismo do estudo proposto, justificando, sob este enfoque, sua realização 

como uma pesquisa de doutoramento. 

Pelo exposto, sob o ponto de vista do aumento da competitividade da indústria 

da construção civil, e mais especificamente do segmento de edificações, uma 

das justificativas para realização desta pesquisa se dá em função da potencial 

contribuição que poderá ser verificada em razão da possibilidade do aumento da 

competitividade das empresas de projeto, o que gerará significativa melhoria na 

qualidade e nos custos das obras. 

A opção por um enfoque mais amplo e não apenas centrado na gestão da quali-

dade surgiu da constatação de que existem dificuldades de adaptação dos con-

ceitos e ferramentas da teoria da qualidade à realidade organizacional das em-

presas de projeto, que possuem características muito peculiares, que serão dis-

cutidas no decorrer desta tese. 

Segundo Jobim; Jobim Filho (2003), os sistemas de gestão aplicados na cons-

trução foram adaptados da indústria metal-mecânica, e sua adaptação às edifi-

cações encontraram resistências. Para esses autores, embora as construtoras e 

os escritórios de projetos enfatizem a necessidade de processos mais eficientes 

e competitivos, os sistemas propostos, egressos de setores com características 

muito diversas da construção, não têm oferecido uma resposta adequada. 

Eles ainda ressaltam que os pesquisadores e consultores continuam estudando, 

modelando e aplicando sistemas existentes, enquanto as metodologias de apli-

cação estão carentes de discussão e elaboração de novos modelos que, antes 

de cobranças, necessitam de adequação às reais exigências do mercado.  

Para eles é indiscutível que a construção civil necessita, com urgência, de estru-

turação de sistemas de gestão eficazes e que todos os programas propostos 

possuem pontos positivos. Entretanto, o convencimento deve ser para o reco-

nhecimento da importância e vantagens de se ter um sistema de gestão nos 

moldes da realidade de cada empresa de projeto, e não possuir um sistema de 

gestão apenas para poder participar de licitações e concorrências, ou por exi-

gências de clientes construtores. Este não será o caminho que levará à melhoria 
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da construção e à consolidação de um sistema de gestão da qualidade dinâmico 

e perene nessas empresas. 

Essa crítica também se aplica aos modelos de gestão baseados nas normas 

ISO 9000 pois, apesar da modernização e flexibilização observada em sua mais 

recente versão no ano 2000, a “polêmica” interpretação dada aos seus requisi-

tos pelos consultores especialistas em sua implantação e mesmo pelos orga-

nismos credenciados de certificação são um enorme entrave para sua utilização 

pelas pequenas empresas de projeto (OLIVEIRA; MELHADO, 2003). 

Independentemente dos motivos que levam tais órgãos a essa atitude, verifica-

se que a implantação e manutenção dos sistemas da qualidade com base na 

norma ISO 9000, contrariando a idéia original da sua última revisão, apresentam 

altos custos, geram grande burocratização de processos, necessidade de pes-

soal com dedicação exclusiva para às questões relacionadas ao gerenciamento 

específico do sistema da qualidade, etc. 

Esse quadro praticamente inviabiliza a utilização de um modelo de gestão de 

processos administrativos com base nas normas ISO 9000 pelas pequenas em-

presas de projeto de edificações. Essa foi uma das principais razões que motiva-

ram este autor a iniciar os estudos de um novo modelo de gestão para essas 

empresas, que fosse adaptado à sua realidade e composto por processos efica-

zes, porém simplificados. 

Cabe ressaltar, no entanto, que o modelo aqui proposto e os Sistemas de Ges-

tão da Qualidade baseados na norma ISO 9000 versão 2000 não são conflitan-

tes. Ao contrário disso, para aquelas empresas que almejam a certificação ISO 

9000, a prévia implantação do modelo apresentado nesta tese, apesar dele não 

ter sido elaborado com essa finalidade, certamente criará um ambiente muito 

mais propício ao atendimento dos requisitos estabelecidos na ISO 9000. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo principal 

O principal objetivo deste trabalho é formular um novo modelo de gestão para 

pequenas empresas de projeto de edifícios adaptado às suas peculiaridades e 

com enfoque na gestão da qualidade, visando proporcionar aumento de compe-

titividade. 



 8

1.1.2 Objetivos secundários 

- Mapear e caracterizar os principais processos internos que compõem o siste-

ma de gestão de uma pequena empresa de projetos de edifícios por meio da a-

presentação e análise de múltiplos estudos de caso; e 

- Analisar holisticamente os sistemas de gestão adotados pelas empresas objeto 

de estudo e como eles atendem às necessidades dos seus clientes e dos usuá-

rios das edificações por eles projetadas. 

1.2 Metodologia 

Bryman (1992)1 afirma que, basicamente, existem dois tipos de pesquisa em or-

ganizações: a pesquisa organizacional qualitativa e a pesquisa organizacional 

quantitativa. A pesquisa organizacional qualitativa tem ênfase na perspectiva 

dos indivíduos que são estudados e procura descobrir o que é importante para 

as pessoas, interpretando os ambientes nos quais trabalham, ou seja, fazem-se 

profundas investigações sobre indivíduos e seu meio. 

Já a pesquisa quantitativa parte de um conjunto de temas previamente estabe-

lecidos, derivados de questões teóricas ou provindos de leitura da literatura de 

um domínio particular e procura provar uma dada hipótese de trabalho. Segundo 

Chizzotti (1991: 802), “os métodos quantitativos acabam distanciando o pesqui-

sador do verdadeiro objeto da investigação e se tornam ineficazes para compre-

ender as ações práticas dos sujeitos, em sua vida prática”. 

Para a realização deste trabalho será utilizada a metodologia de pesquisa quali-

tativa e, para justificar sua escolha, serão apresentadas, no texto que se segue, 

suas definições e principais particularidades. 

Segundo Santos; Rossi; Jardilino (2000), a pesquisa qualitativa se preocupa 

fundamentalmente com a compreensão e interpretação do fenômeno, tendo 

como principal objetivo compreender, explorar e especificar um fenômeno que 

pressupõe a influência das crenças, percepções, sentimentos e valores nos da-

dos coletados. É um método que necessita de alto grau de criatividade e intui-

                                                 
1 A maior parte das referências teóricas utilizadas nesta etapa metodológica do trabalho, dado seu enfoque 
para as questões voltadas à gestão, provêm da área das ciências sociais aplicadas. 

2 Este será o padrão de citação utilizado no desenvolver deste trabalho, onde o ano da publicação e a pá-
gina da citação literal serão separados por dois pontos. 
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ção para que faça uma análise comparativa de uma pequena amostra minucio-

samente selecionada. 

Neste tipo de pesquisa há uma contraposição ao modelo experimental como um 

padrão único de pesquisa para todas as ciências. Existe uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência entre o mundo objetivo 

que deseja conhecer e a subjetividade do pesquisador. 

Segundo Chizzotti (1991: 79), 

o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conec-
tados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte in-
tegrante do processo de conhecimento e interpreta os fenôme-
nos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado iner-
te e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos 
concretos criam em suas ações. 

Nas metodologias qualitativas, os sujeitos de estudo não são reduzidos a variá-

veis isoladas ou a hipóteses, mas vistos como parte de um todo, em seu contex-

to natural, habitual. Considera-se que, ao reduzir pessoas a agregados estatísti-

cos, perde-se de vista a natureza subjetiva do comportamento humano. 

O mesmo autor ainda afirma que “a pesquisa não pode ser o produto de um ob-

servador postado fora das significações que os indivíduos atribuem aos seus a-

tos; deve, pelo contrário, ser o desvelamento do sentido social que os indivíduos 

constroem em suas interações cotidianas” (CHIZZOTTI, 1991: 79). 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é necessariamente envolvido na vida dos 

sujeitos, visto que seus procedimentos de pesquisa baseiam-se em conversar, 

ouvir e permitir a expressão livre dos interlocutores. Tais procedimentos acabam 

por resultar num certo clima de informalidade, e o simples fato de os sujeitos 

poderem falar livremente a respeito de um tema sem obedecer a roteiros rigida-

mente determinados, ou mesmo responder a um questionário, colabora para di-

minuir o distanciamento entre pesquisador e pesquisados. 

Essa proximidade exige que o pesquisador esteja constantemente se auto-

examinando para não perder de vista o sentido inicial da pesquisa, e para que 

consiga conduzir os encontros com os sujeitos pesquisados na direção das res-

postas procuradas. 
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Segundo Silva (1991), as habilidades necessárias para quem conduz uma pes-

quisa qualitativa são: 

a) atenção ao fenômeno estudado; 

b) capacidade para ouvir; 

c) acuidade para efetuar observações; 

d) disciplina para efetuar registros; 

e) organização para armazená-los e classificá-los; 

f) capacidade para realizar sínteses; 

g) habilidade para colocar-se na perspectiva do outro como forma de facilitar a 

comunicação e conseguir sua colaboração; e 

h) paciência e perspicácia para captar nos acontecimentos da vida diária os as-

pectos que trarão a compreensão desejada daquilo que se está estudando. 

Pode-se, com razoável grau de certeza, concluir que é bastante difícil encontrar 

em um mesmo pesquisador um avançado grau de desenvolvimento de todas 

essas desejáveis habilidades. Porém, o motivo de enunciá-las aqui é para, prin-

cipalmente, serem uma busca constante e servirem de referência para este pes-

quisador. 

Silva (1991) ainda salienta que talvez a habilidade mais difícil de ser desenvolvi-

da, no entanto extremamente necessária, é a de buscar, primeiramente, a com-

preensão do contexto onde a pesquisa será realizada, as relações de poder com 

as quais está envolvida, suas redes de comunicação, seus valores e símbolos, 

controlando a ansiedade de intervenção. Cabe salientar que a relação pesqui-

sador-pesquisado é dinâmica e constante durante todo o transcorrer de pesqui-

sas deste tipo. 

A pesquisa qualitativa permite que várias rotas sejam traçadas e que diversos 

procedimentos metodológicos sejam utilizados. Segundo Alves (1991: 54), a 

maior parte dos pesquisadores adota uma abordagem indutiva, onde “partem de 

observações mais livres, deixando que as dimensões e categorias de interesse 

emirjam progressivamente durante o processo de coleta e análise de dados”, ou 

seja, o foco de estudo vai sendo progressivamente ajustado. Isto, porém, não 
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isenta o pesquisador da elaboração de um projeto para guiá-lo durante o desen-

volvimento da pesquisa, e da avaliação contínua de sua relevância e de seu en-

caminhamento. 

A busca da adequação das técnicas e instrumentos de pesquisa às especifici-

dades do fenômeno a ser estudado exige do pesquisador uma razoável dose de 

senso crítico e de criatividade no momento de selecioná-los e/ou compor combi-

nações. É importante que o pesquisador esteja suficientemente esclarecido so-

bre os limites e as possibilidades de cada instrumento, utilizando-os de forma e-

ficaz e consciente. 

Os instrumentos e técnicas que vêm sendo utilizados na pesquisa qualitativa 

são: observação participante, histórias de vida, depoimentos pessoais, entrevis-

tas não-estruturadas ou semi-estruturadas (individuais ou coletivas), análises de 

discursos, análises documentais isoladas ou nas mais diversas combinações 

(CHIZZOTTI, 1991). 

Segundo Alves (1991), existem diversas modalidades de pesquisa qualitativa, 

das quais se pode citar: 

a) estudo de caso; 

b) história de vida; 

c) pesquisa etnográfica-antropológica e pesquisa participante; 

d) pesquisa-ação; e 

e) abordagens fenomenológicas. 

Neste trabalho será utilizado o método de estudo de caso. Serão apresentados 

os resultados dos estudos de caso realizados em quatro empresas de projeto de 

diferentes especialidades (ver Cap. 5). Este método será melhor explicado a se-

guir. 

Segundo Rudio (1996), a metodologia de estudo de caso é indicada nas situa-

ções onde se faz uma pesquisa de determinado indivíduo, família, grupo ou co-

munidade, com o objetivo de realizar uma indagação em profundidade para se 

examinar o ciclo de sua vida ou algum aspecto particular. 
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Segundo Santos; Rossi; Jardilino (2000), o estudo de caso é um estudo minu-

cioso sobre um indivíduo, um fato ou instituição e tem por objetivo identificar as 

variáveis interferentes e relacionadas ao fato, e que possam explicar o fenôme-

no ocorrido. O sujeito-alvo do estudo de caso deve ser um representante típico 

do problema em questão. 

Segundo Silva (1991), o estudo de caso é um método caracterizado pela simpli-

cidade de passos para uma construção positiva sobre um objeto que será estu-

dado com profundidade. 

O mesmo autor afirma que o estudo de caso é indicado para aquelas situações 

em que se deseja investigar as principais características de processos organiza-

cionais e administrativos, mudanças em geral, relações internacionais, matura-

ção de indústrias, entre outros, adequando-se, desta forma, às pretensões da 

pesquisa que será relatada nesta tese. 

Yin (2001) ratifica esta visão quando indica o método de estudos de caso para 

realização de pesquisas em ambientes organizacionais e administrativos, salien-

tando que este método preserva as características holísticas e significativas dos 

eventos/indivíduos estudados. 

Goldenberg (2002) salienta que uma das dificuldades do estudo de caso decorre 

do fato de a totalidade pesquisada ser uma abstração científica construída em 

função de um problema a ser investigado. Torna-se difícil traçar os limites do 

que deve ou não ser pesquisado, já que não existe limite inerente ou intrínseco 

ao objeto. 

A autora ressalta que o estudo de caso reúne um grande número de informa-

ções detalhadas por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de 

apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso 

concreto. Por meio de um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimi-

tado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, não conse-

guida pela análise estatística. 

O pesquisador deve estar preparado para lidar com uma grande variedade de 

problemas teóricos e com descobertas inesperadas e, também, para reorientar 

seu estudo. É muito freqüente que surjam novos problemas que não foram pre-
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vistos no início da pesquisa, e que se tornam mais relevantes do que as ques-

tões iniciais. 

Segundo Yin (2001), as habilidades básicas desejáveis para um pesquisador 

realizar um estudo de caso são: 

a) Capacidade de fazer boas perguntas e interpretar as respostas; 

b) Ser bom ouvinte e não ser enganado por suas próprias ideologias e precon-

ceitos; 

c) Adaptabilidade e flexibilidade, de forma que as situações recentemente en-

contradas possam ser vistas como oportunidades, e não como ameaças; 

d) Total domínio das questões que estão sendo estudadas; e 

e) Imparcialidade com relação a noções preconcebidas, incluindo aquelas que 

se originam de uma teoria. Dessa forma, o pesquisador deve ser sensível e es-

tar atento a provas contraditórias. 

Yin apud Donaire (1997) argumenta que o estudo de caso é um estudo empírico 

que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto real, no qual as frontei-

ras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas, e devem ser 

usadas várias fontes de evidência. 

Para ele, justifica-se a utilização do estudo de caso quando as questões propos-

tas são do tipo “como” e “por que” (questões explicativas), que estão sendo fei-

tas sobre uma série de eventos atuais sobre os quais o pesquisador tem pouco 

ou nenhum controle, e quando o grupo a ser pesquisado apresenta variáveis 

muito relevantes. 

Já Gil (1989) ressalta que o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profun-

do e exaustivo de um ou de poucos objetivos, de maneira que permita o seu 

amplo conhecimento, apresentando as seguintes vantagens de sua aplicação: 

estímulo a novas descobertas e ênfase na totalidade e simplicidade dos proce-

dimentos. 

Este autor aconselha, em se tratando de estudo de caso, a selecioná-los de 

maneira não estatística e, dentro do possível, que obedeçam a pelo menos uma 

das três situações a seguir: casos típicos, casos extremos ou casos marginais. 
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Os critérios de seleção dos casos estudados nesta pesquisa estão descritos no 

Capítulo 5 (Estudos de Caso). 

Cabe ressaltar a preocupação de Yin (2001) com a questão da generalização 

dos resultados de uma pesquisa baseada na metodologia de estudo de caso. 

Ele destaca que este método não representa uma “amostragem”, e o objetivo do 

pesquisador deve ser expandir e generalizar teorias (generalização analítica), e 

não enumerar freqüências (generalização estatística). 

Na realização desta pesquisa optou-se pela utilização de estudo de casos múlti-

plos. Esta escolha mostrou-se mais adequada aos objetivos traçados, tendo em 

vista a necessidade de identificação dos principais processos de gestão pratica-

dos, de uma forma geral, pelas pequenas empresas de projeto de edifícios, e a 

verificação de suas principais características. 

Além disso, a utilização de estudo de casos múltiplos pode se valer das seguin-

tes vantagens, segundo Yin (2001): as provas resultantes de casos múltiplos 

são mais convincentes, e o estudo, de uma forma global, é visto como mais ro-

busto. 

Ainda segundo Yin (2001: 72), a determinação do número de casos a serem es-

tudados nesse tipo de pesquisa deve levar em consideração apenas as contri-

buições que cada um deles pode dar aos objetivos da pesquisa, sendo desne-

cessário qualquer tipo de formulação matemática para tal, ou seja, “como não 

deve ser utilizada uma lógica de amostragem, os critérios adotados em relação 

ao tamanho da amostra se tornam irrelevantes”. 

Com base no que é proposto por Yin (2001), o esquema geral de realização do 

trabalho de pesquisa nesta tese está apresentado na Figura 1. 

Nesta tese, portanto, será utilizada uma estrutura de desenvolvimento e apre-

sentação do tipo analítica linear, indicada por Yin (2001), ou seja, a seqüência 

de subtópicos incluirá o tema ou problema que está sendo estudado, uma revi-

são da literatura importante já existente, os métodos utilizados, as descobertas 

feitas a partir dos dados coletados e analisados, e as conclusões e implicações 

(modelo de gestão) feitas a partir dessas descobertas. 

Cabe ressaltar que alguns cuidados devem ser tomados com a utilização da me-

todologia de estudo de caso, conforme observa Lazzarini (1995), e, neste traba-
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lho, procurou-se observá-los integralmente. Como exemplo pode-se citar o pro-

blema da generalização de resultados, descontrole com o tempo de execução 

da pesquisa, tornando-a muito longa, e a tendência de se produzir relatórios ex-

tensos demais e de difícil leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Esquema metodológico de realização da pesquisa 

Porém, tais problemas podem ser contornados, segundo Yin (1989) e Goode; 

Hatt (1969), com algumas medidas preventivas: 
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pulações ou universos; 

Desenvolvimento 
da teoria 

 

Seleção dos 
casos 

 
Elaboração do 
protocolo da 

coleta de dados 

Realização do 
estudo de caso 2 

Realização do 
estudo de caso 3 

Realização do 
estudo de caso 1 

. . .

Relatório do caso 1 Relatório do caso 3 Relatório do caso 2 . . .

Análise cruzada dos casos 

Formulação do 
modelo 

. . .

. . . 



 16

- Apenas no caso de generalizações analíticas é que se pode estender a outros 

universos; porém, somente àqueles com características semelhantes ao estuda-

do; e 

- Evitar narrações longas e relatórios extensos, uma vez que relatórios desse ti-

po desencorajam a leitura e análise do estudo de caso, ou seja, deve-se trans-

crever para os relatórios somente o que é relevante para o estudo em questão, 

de forma sucinta e clara; porém, sem perder a profundidade que é exigida pelo 

relato. 

Não se pode conceber um trabalho científico que não inclua a busca e coleta de 

informações, o levantamento bibliográfico e a revisão da literatura existente que 

sustentem e viabilizem o trabalho da pesquisa. Esta coleta de informações pode 

ser feita de forma sistemática, por meio de um trabalho controlado metodologi-

camente, ou de forma assistemática, que não preestabelece alvos claros e es-

pecíficos (SANTOS; ROSSI; JARDILINO, 2000). 

Gil (1989) sugere que a coleta de dados junto às empresas estudadas ocorra 

segundo o concurso de diversas técnicas, a saber: entrevista, questionário, cole-

ta documental, observação, formulário, testes, escalas, análise de conteúdo, his-

tória de vida, etc. 

Yin (2001) salienta que é necessário considerar os seguintes princípios funda-

mentais para o trabalho de coleta de dados: 

a) Utilização de várias fontes de evidência, ou seja, evidência de duas ou mais 

fontes, mas que convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos ou desco-

bertas; 

b) Utilização de um banco de dados para os casos, isto é, uma reunião formal 

de evidências distintas a partir do relatório final do estudo; e 

c) Realização de um encadeamento de evidências, isto é, ligações explícitas en-

tre as questões feitas, os dados coletados e as conclusões a que se chegou. 

Para a coleta de dados deste trabalho, foram utilizados os seguintes instrumen-

tos: observação, análise de documentos (coleta documental) e entrevista (semi-

estruturada). 
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Segundo Santos; Rossi; Jardilino (2000), a entrevista tem seu uso indicado em 

situações onde não se têm fontes disponíveis ou seguras para a obtenção de 

dados, quando se quer complementar informações já levantadas ou também pa-

ra auxiliar no diagnóstico ou tratamento de um problema. 

Estes autores classificam as entrevistas em dois tipos: a) padronizada, diretiva 

ou estruturada, e b) não padronizada, não diretiva ou não estruturada (ou semi-

estruturada). 

A primeira é constituída por perguntas predeterminadas que seguem um roteiro 

previamente estabelecido, o que significa que o entrevistador não tem liberdade 

de alterar, adaptar ou aumentar as perguntas de seu roteiro. 

A segunda também é composta por perguntas predeterminadas em um roteiro; 

porém, neste caso o entrevistador possui liberdade para modificá-las, conforme 

a necessidade constatada. 

Para Lakatos; Marconi (1991), a entrevista tem como vantagem a possibilidade 

de ser aplicada a todos os elementos da população pesquisada, a maior flexibi-

lidade na obtenção dos dados, e a possibilidade de se avaliar atitudes e condu-

tas, informações que não se encontram em fontes documentais. Best (1972: 46) 

ratifica esta observação dizendo que a entrevista é “muitas vezes superior a ou-

tros sistemas de obtenção de dados”. 

Para Yin (2001), as entrevistas são direcionadas, pois enfocam diretamente o 

tópico do estudo de caso, e perceptivas, pois fornecem inferências causais per-

cebidas. Ressalta ainda que seu resultado pode apresentar visão tendenciosa 

em função da existência de questões mal-elaboradas e, que podem ocorrer im-

precisões devido à memória fraca do entrevistado e em função da influência que 

entrevistador tem sobre ele. 

Com relação à formulação do roteiro para entrevista, Goldenberg (2002) ressalta 

que o pesquisador deve ter em mente que cada questão precisa estar relacio-

nada aos objetivos de seu estudo. As questões devem ser enunciadas de forma 

clara e objetiva, sem induzir ou confundir, tentando abranger diferentes pontos 

de vista. Ele alerta para que o roteiro seja confeccionado levando em conta os 

seguintes fatores: 

1 – Decidir que informação deve ser procurada; 
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2 - Decidir o conteúdo da pergunta; 

3 - Decidir como redigir a pergunta; 

4 – Decidir o lugar na seqüência apresentada; 

5 – Decidir que tipo de entrevista será utilizada; 

6 – Redigir um primeiro rascunho; 

7 – Após crítica de outras pessoas, reexaminar e rever as perguntas; 

8 – Aplicar e discutir com os entrevistados as dificuldades (pré-teste); e 

9 – Reelaborar a entrevista. 

Por mais que pareça óbvio, cabe ressaltar que é necessário que o pesquisador 

conheça bem o assunto, examine as pesquisas e reflexões já realizadas sobre o 

tema, para então estabelecer um roteiro para entrevista. 

O pesquisador deve estar atento para não fazer perguntas cujas respostas po-

deriam ser encontradas em outras fontes (documentos, observação, internet, 

etc.). 

Como em qualquer relação pessoal, a arte de uma entrevista bem-sucedida de-

pende fortemente da criação de uma atmosfera amistosa e de confiança. As ca-

racterísticas pessoais do pesquisador e do pesquisado são decisivas. É muito 

importante não se criar antagonismo ou suspeita nas primeiras abordagens. As 

atitudes e opiniões do pesquisador não podem aparecer em primeiro plano. Ele 

deve tentar ser o mais neutro possível, não sugerindo resposta (GOLDENBERG, 

2002). 

O roteiro utilizado para realização das entrevistas semi-estruturadas junto aos 

projetistas titulares das empresas estudadas nesta pesquisa se encontra no A-

nexo. Contudo, cabe ressaltar que, visando complementar e ratificar as respos-

tas dadas por esses entrevistados, além de possibilitar a verificação de outros 

elementos que não foram contemplados no roteiro da entrevista, foram utiliza-

dos dois outros instrumentos - observação e análise de documentos -, que serão 

abordados a seguir. 

Além dessas duas outras formas de investigação (observação e análise de do-

cumentos), para também complementar e ratificar o entendimento do cenário da 
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pesquisa, foram feitas, sempre que possível, entrevistas parciais, onde partes 

pertinentes do roteiro foram aplicadas ao pessoal operacional (arquitetos, enge-

nheiros, projetistas, desenhistas, etc.). 

A observação permite ao pesquisador verificar na prática, no contexto real, fatos 

relatados, respostas já fornecidas, comportamentos, reações e atitudes, além de 

possibilitar a obtenção de informações novas, antes não levantadas (SANTOS; 

ROSSI; JARDILINO, 2000). 

Para Donaire (1997), a observação propicia oportunidades de coleta de informa-

ções preciosas que não seriam possíveis de outra forma. 

Yin (2001) diz que a observação possui a vantagem de tratar de um aconteci-

mento em tempo real e no contexto do evento, e que possui as desvantagens de 

consumir muito tempo para sua realização, de poder modificar a forma como o 

acontecimento normalmente é realizado, e de demandar maiores recursos fi-

nanceiros em face do maior tempo necessário para sua realização e do maior 

número de pessoas envolvidas. 

A análise de documentos caracteriza-se pela busca de dados em documentos 

de arquivos públicos ou particulares (relatórios, laudos, correspondências, anuá-

rios, projetos de lei, atas, registros, etc.). 

Este tipo de coleta oferece informações sobre as características de grupos ou 

épocas, em diferentes aspectos, sendo geralmente utilizado quando não há 

possibilidade de contato com os sujeitos envolvidos na situação estudada. Tra-

ta-se de uma técnica exploratória para complementar ou verificar informações 

(SANTOS; ROSSI; JARDILINO; 2000). 

Donaire (1997) salienta que, no estudo de caso, o uso de documentos é impor-

tante para corroborar e aumentar a evidência conseguida por meio de outras 

fontes. 

Segundo Yin (2001), a análise documental possui os seguintes pontos fortes: é 

estável (pode ser revisada inúmeras vezes), é discreta (não foi criada com resul-

tado do estudo de caso), é exata (contém nomes, referências e detalhes exatos 

de um evento) e possui ampla cobertura (longo espaço de tempo, muitos even-

tos e muitos ambientes distintos). 
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Porém, o autor também alerta para os seguintes os seguintes pontos fracos: po-

de ter baixa capacidade de recuperação, seletividade tendenciosa - se a coleta 

não estiver completa, pode conter relato de visões tendenciosas, pois reflete as 

idéias preconcebidas (desconhecidas) do autor e pode ter acesso deliberada-

mente negado.  

1.3 Estrutura da tese 

Esta tese foi estruturada obedecendo as orientações do Manual de Diretrizes 

para Apresentação de Dissertações e Teses da Escola Politécnica da USP, de 

forma a possibilitar o desenvolvimento lógico de seu conteúdo e a apresentação 

dos resultados da pesquisa realizada, conforme se segue: 

Capítulo 1 – Este capítulo trata da introdução ao trabalho, onde se apresentam o 

cenário onde foi realizada a pesquisa e a justificativa para sua realização, seus 

objetivos (principais e secundários) e a metodologia utilizada. 

Capítulo 2 – Este capítulo tem como principal objetivo apresentar uma base teó-

rica sobre a pequena empresa, principalmente em relação as suas principais ca-

racterísticas, classificação, constituições habituais, sistemas de gestão, etc., de 

forma a compreender, sob esse aspecto, o estudo das pequenas empresas de 

projeto. Também é feita uma revisão teórica sobre empreendedorismo, plano de 

negócio e mudança organizacional. 

Capítulo 3 – Neste capítulo é feita uma revisão teórica sobre os sistemas de 

gestão e seus principais subsistemas e componentes: estrutura organizacional, 

planejamento estratégico, marketing, gestão financeira, sistema de informações, 

recursos humanos, gestão de projetos e gestão da produção. 

Capítulo 4 – Este capítulo apresenta uma revisão teórica dos principais aspectos 

do processo de projeto na construção de edifícios: sua importância, seu proces-

so de criação, suas principais definições e papéis, a informação no processo de 

projeto, seus principais problemas, a gestão da qualidade e algumas ferramen-

tas e inovações. Nele também são apresentadas algumas propostas para me-

lhoria da gestão das empresas de projeto. 

Capítulo 5 – Neste capítulo são esclarecidos os critérios de escolha das quatro 

empresas onde foram realizados os estudos de caso, e os resultados desses es-
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tudos são apresentados individualmente. Ao final realiza-se análise cruzada 

desses casos. 

Capítulo 6 – Neste capítulo são feitas, inicialmente, algumas recomendações 

para a implantação do modelo de gestão proposto, visando minimizar a resis-

tência e criar condições propícias para potencializar seus resultados. São apre-

sentadas algumas características particulares das pequenas empresas de proje-

to de edifícios. O capítulo é finalizado com a apresentação do modelo para ges-

tão de pequenas empresas de projeto de edifícios. 

O trabalho termina com as considerações finais, onde são ressaltados os princi-

pais resultados dos estudos de casos e sua confrontação com a teoria. Também 

são destacados, de uma forma geral, alguns pontos do modelo proposto e, por 

fim, é demonstrado o alcance dos objetivos traçados no início dos estudos. 
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CAPÍTULO 2 – PEQUENA EMPRESA, EMPREENDEDORISMO, PLANO DE 
NEGÓCIO E MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

Nesta etapa da tese será realizada uma conceituação e caracterização da pe-

quena empresa, identificando suas principais limitações e os principais proble-

mas que têm ocasionado sua “morte”. Também serão apresentados alguns me-

canismos que podem aumentar suas chances de sobrevivência, tais como: téc-

nicas empreendedoras, plano de negócio e instrumentos para redução da resis-

tência à mudança. 

O objeto de estudo desta tese é a pequena empresa de projeto, e ela será trata-

da mais especificamente no Capítulo 6 (item 6.2), onde serão apresentadas su-

as principais características. 

2.1 Conceituação, classificação e caracterização da pequena empresa 

As pequenas empresas desempenham um papel de fundamental importância no 

crescimento e maturação de uma economia. Segundo Deakins apud Vieira 

(2002), no processo de desenvolvimento de uma nação é expressiva a contribu-

ição que elas prestam ao gerarem oportunidades para o aproveitamento de uma 

grande parcela de força de trabalho e ao estimularem o desenvolvimento em-

presarial.  

A pequena empresa é muito importante para economia brasileira, chegando a 

merecer, por esse fato, atenção especial na Constituição, conforme se pode ve-

rificar em seu Artigo 179: 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispen-
sarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, as-
sim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrati-
vas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação 
ou redução destas por meio de lei (CONSTITUIÇÃO DA RE-
PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 

No Brasil, no período compreendido entre 1995 e 2000, de cada 100 novos em-

pregos, 96 foram criados nas micro e pequenas empresas e só quatro nas mé-

dias e grandes. Note-se que não se considerou o trabalho informal, que reúne 

56% da População Economicamente Ativa trabalhando sem carteira assinada, 

nestes dados (RAIS, 2004). 
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Segundo SEBRAE apud Vaz (2005), a participação das micro e pequenas em-

presas no PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil corresponde a apenas 20%, en-

quanto que em nações mais desenvolvidas ultrapassam os 50%. No entanto, e-

las representam 99% das empresas formalmente estabelecidas, com capacida-

de de oferta de 60% dos empregos com carteira assinada. 

O esforço de caracterização do porte das empresas decorre principalmente da 

necessidade de aplicação de medidas de incentivo que conduzam ao seu forta-

lecimento e expansão. Gasperini (2000) salienta que, para que as distorções se-

jam diluídas, é importante que o sistema de classificação esteja de acordo com 

o objetivo a que ele se presta, como fomento ou pesquisa, por exemplo, além de 

considerar as diferenças nacionais, regionais e setoriais do grupo de empresas 

que se pretende classificar.  

Sob o ponto de vista da pequena empresa, a adoção de critérios para a defini-

ção do seu porte constitui importante fator de apoio, permitindo que as empre-

sas classificadas dentro dos limites estabelecidos possam usufruir dos benefí-

cios e incentivos previstos nas legislações que dispõem sobre o tratamento dife-

renciado ao segmento, e que buscam alcançar objetivos prioritários de política, 

como o aumento das exportações, a geração de emprego e renda, a diminuição 

da informalidade dos pequenos negócios, entre outros. 

Já sob o ponto de vista acadêmico, a definição e o estabelecimento de referên-

cias comuns (padrões), dentre eles as classificações do porte, são fundamentais 

para a realização de estudos e análises comparativas entre empresas. Estas 

classificações permitem a redução do espectro de análise e possibilitam a com-

paração de empresas com características mais próximas, o que traz considerá-

veis benefícios em virtude de maior homogeneização do “universo” estudado. 

Existem diversas formas de classificação de empresas em relação ao seu porte: 

número de funcionários, patrimônio líquido, faturamento, dentre outras. 

Na visão de Audretsch; Prince; Thurik (1999), as classificações baseadas no 

número de funcionários merecem algumas ressalvas, uma vez que estão admi-

tindo, implicitamente, a premissa de que esse fator (número de empregados) é 

determinante da produtividade e fundamental para a avaliação do desempenho 

da empresa, da indústria e da economia global. 
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E segundo Vieira (2002), o critério de classificação pelo faturamento ou lucro 

também pode gerar distorções, uma vez que uma cifra numérica, por si só, não 

indica qual a estrutura empresarial e administrativa foi necessária para conse-

guí-la, além de ser um índice que pode variar, dependendo do ramo de atuação 

da empresa. 

Longenecker; Moore; Petty (1997) consideram que qualquer padrão de tamanho 

designado para a pequena empresa é algo necessariamente arbitrário, pois são 

adotados padrões diferentes para propósitos diferentes. Os legisladores utilizam 

um padrão, os bancos outros, e assim por diante.  

A seguir, serão apresentadas algumas classificações de porte de empresas 

mais tradicionais utilizadas no Brasil. 

No Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de 1999, o critério 

adotado para conceituar micro e pequena empresa é a receita bruta anual, cujos 

valores foram atualizados pelo Decreto nº 5.028, de 31 de março de 2004, que 

corrigiu os limites originalmente estabelecidos em R$ 244.000,00 e R$ 

1.200.000,00, para micro e pequena empresa respectivamente, para os seguin-

tes: 

 - Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14 (quatro-

centos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e quatorze centa-

vos); e 

- Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 e i-

gual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzen-

tos e vinte e dois reais). 

O referido estatuto não faz menção aos demais portes de empresas. 

O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) e a FIESP 

(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) fazem a classificação do 

porte das empresas em função do número de funcionários, conforme se pode 

verificar nas Tabelas 01 e 02. 

Já o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) classifi-

ca as empresas em função da sua receita operacional anual bruta, conforme 

Tabela 03. 
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Tabela 01: Classificação do porte de empresas segundo SEBRAE 

 Número de empregados 

Classificação (Porte) Indústria Comércio e Serviços 

Microempresa 0 a 19 0 a 9 

Pequena Empresa 20 a 99 10 a 49 

Média Empresa 100 a 499 50 a 99 

Grande Empresa 500 ou mais 100 ou mais 

  Fonte: SEBRAE-SP, 1999. 

Tabela 02: Classificação do porte de empresas segundo a FIESP 

Classificação (Porte) Número de empregados 
Microempresa 0 a 9 

Pequena Empresa 10 a 99 

Média Empresa 100 a 499 

Grande Empresa 500 ou mais 

Fonte: FIESP, 2004. 

Tabela 03: Classificação do porte de empresas segundo o BNDES 

Classificação (Porte) Receita operacional anual bruta 

Microempresa Até R$ 1.200.000,00 

Pequena Empresa De R$ 1.200.000,00 a R$ 10.500.000,00 

Média Empresa De R$ 10.500.000,00 a R$ 60.000.000,00 

Grande Empresa Acima de R$ 60.000.000,00 

 Fonte: BNDES, 2004. 

Segundo a FIESP (2004), o enquadramento na categoria de microempresa ou 

de empresa de pequeno porte assegura uma série de benefícios, dentre os 

quais se destacam: 
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1. Facilidade de constituição e funcionamento, com tratamento diferenciado e 

simplificado nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, 

creditício e de desenvolvimento empresarial; 

2. Eliminação de exigências burocráticas e obrigações acessórias que sejam in-

compatíveis com o tratamento simplificado e favorecido da Lei; 

3. Dispensa de cumprimento de diversas obrigações acessórias previstas na 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 

4. Prioridade no recebimento de orientações por parte da fiscalização trabalhista 

e previdenciária; 

5. Observância do critério da dupla visita pela fiscalização trabalhista antes da 

lavratura de autos de infração; 

6. Apoio creditício junto às instituições financeiras públicas e privadas, com li-

nhas de crédito específicas; 

7. Apoio com mecanismos que propiciam treinamento, desenvolvimento geren-

cial e capacitação tecnológica, articulados com operações de financiamento; 

8. Dos recursos federais aplicados em pesquisa, desenvolvimento e capacitação 

tecnológica na área empresarial, 20% (vinte por cento), no mínimo, devem ser 

destinados, prioritariamente, às microempresas e às empresas de pequeno por-

te; 

9. Tratamento diferenciado e favorecido no acesso a serviços de metrologia e 

certificação de conformidade prestados por entidades tecnológicas públicas; e 

10. Tratamento diferenciado e favorecido quando atuando no mercado interna-

cional, importando ou exportando, com mecanismos de facilitação, desburocrati-

zação e capacitação. 

Reeb (1999) salienta que as políticas governamentais devem estar direcionadas 

ao provimento de infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das empresas, 

principalmente de pequeno porte, e o desenvolvimento de um sistema educa-

cional capaz de preparar as pessoas para se adequarem às mudanças impostas 

pela evolução tecnológica. 
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Segundo esse mesmo autor, as políticas governamentais representam o maior 

fator de interferência externa nas pequenas empresas. Embora os problemas in-

ternos associados a estas empresas sejam similares em todo mundo, elas se di-

ferenciam em grau de contribuição de país para país. 

Vieira (2002) afirma que as medidas de apoio e fortalecimento às pequenas em-

presas devem estar inseridas no âmbito do papel do Estado, centrado em pro-

porcionar condições necessárias à formulação e execução de uma política eco-

nômica estável que assegure o seu fortalecimento, incentivando a produção na-

cional e a maior valia nos mercados. Essa idéia suscita discussão na medida em 

que as economias emergentes, ao mesmo tempo em que repudiam a excessiva 

presença do Estado nos negócios, ainda não encontram alternativas para liber-

tar-se dessa presença.  

Segundo Schel (1995), as pequenas empresas, além de um pequeno número 

de empregados, possuem também as seguintes características: 

a) Estrutura organizacional simples com poucos níveis hierárquicos e uma gran-

de concentração de autoridade; 

b) Ocupa um espaço bem definido no mercado em que atua; 

c) Possui flexibilidade locacional, espalhando-se por todo o território nacional e 

desempenhando importante papel na interiorização do desenvolvimento; 

d) Possui maior intensidade de trabalho; 

e) O proprietário e a administração são altamente interdependentes, ou seja, em 

geral não há diferença entre os assuntos particulares e empresariais, pois é co-

mum o empreendedor utilizar-se da mesma conta bancária de sua empresa; e 

f) Existe predominância absoluta do capital privado nacional. 

O referido autor ainda salienta que a pequena empresa, por produzir em peque-

nas séries, tem maior possibilidade de responder às oportunidades mais rapi-

damente e atender a mercados pequenos e especializados. 

Já segundo Rodrigues apud Moreira; Souza (2004), as micro, pequenas e mé-

dias empresas brasileiras têm algumas características particulares: 
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- A empresa, em geral, é de propriedade de um indivíduo ou de um pequeno 

grupo de pessoas; 

- É administrada pelo(s) proprietário(s) de forma independente e, mesmo quan-

do profissionalizada(s), este(s) se conserva(m) como principal centro de deci-

sões; 

- O seu capital é financiado basicamente pelo(s) proprietário(s); 

- Geralmente têm uma área de operações limitada à da sua localização ou, 

quando muito, à da região onde está situada; e 

- A sua atividade produtiva não ocupa uma posição de destaque ou predomi-

nância em relação ao mercado. 

Gonçalves; Koprowski (1995) também ressaltam algumas características das 

pequenas empresas: usam o trabalho próprio ou de familiares; não possuem 

administração especializada fora da empresa; não pertencem a grupos financei-

ros e econômicos e não possuem produção em escala; apresentam condições 

particulares de atividades reveladoras da exigüidade do negócio; têm organiza-

ções rudimentares; são receptoras de mão-de-obra liberada do setor rural e re-

presentam um campo de treinamento de mão-de-obra especializada e da forma-

ção de empresários; possuem estreita relação pessoal do proprietário com os 

empregados, clientes e fornecedores; dificuldade em obter créditos, mesmo em 

curto prazo; falta de poder de barganha nas negociações de compra e venda e 

integração bastante estrita com a comunidade local a que pertencem seus pro-

prietários; direção pouco especializada; falta de acesso ao capital através de um 

mercado de capital organizado; dependência de mercados e de fontes de su-

primentos próximos; e baixa relação de investimento/mão-de-obra empregada. 

Já Cleto (1989) apresenta as seguintes características da pequena empresa: 

 - Absorvem mais mão-de-obra por capital investido; 

- A produção por capital investido é maior do que a das grandes empresas; 

- Funcionam como postos de treinamento de mão-de-obra, pelas atividades 

mais diversificadas que seus funcionários realizam; 

- Apresentam excessiva centralização do poder e acúmulo de funções sobre o 

principal dirigente; e 
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- Apresentam relações de trabalho e estrutura organizacional mais informais, o 

que determina um ambiente de trabalho mais agradável.  

Passos (1996) afirma que a pequena empresa apresenta bom desempenho nas 

atividades em que há inovação tecnológica. Segundo o autor, tende a desenvol-

ver atividades com baixa intensidade de mão-de-obra; apresenta melhor de-

sempenho nas atividades que requerem habilidades ou serviços especializados; 

apresenta bom desempenho em mercados pequenos, isolados, despercebidos 

ou imperfeitos; opera em mercados pouco conhecidos ou instáveis, ou atende a 

uma demanda marginal e flutuante; sobrevive por estar mais perto do cliente e 

responder rápida e inteligentemente às mudanças que dele provém; e sobrevive 

criando seus próprios meios para contrabalançar as economias de escala. 

O autor ainda considera que as pequenas empresas desempenham muitas de 

suas funções mais importantes por via indireta ou, até mesmo, involuntariamen-

te, pois absorvem os choques dos períodos de baixa e de incerteza na conjuntu-

ra econômica, desempenham muitas das tarefas menos compensadoras (porém 

necessárias) na economia e assimilam a queda de resíduos provenientes das a-

tividades de elevado risco. São justamente estas as funções que levam as pe-

quenas empresas em direção à baixa lucratividade. 

Batalha; Demori (1990) salientam que a flexibilidade da pequena empresa aliada 

à sua natural predisposição para inovações, permite que ela seja agente de mu-

danças, proporcionando, dessa forma, o aparecimento de novos serviços e pro-

dutos. 

Para Vieira (2002), mesmo considerando-se que as grandes empresas repre-

sentam uma característica do estágio moderno de desenvolvimento industrial, 

um país pode apresentar uma estrutura industrial mais produtiva quando há uma 

combinação ideal de pequenas e grandes unidades produtivas, onde o papel de 

cada uma é determinado com base na eficiência econômica dos fatores de pro-

dução de cada setor.  

2.2 Principais dificuldades vividas pela pequena empresa 

Barros; Modenesi (1993) salientam que o cenário turbulento no qual as organi-

zações de todo mundo estão inseridas torna ainda mais complicado os seus 
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processos de tomada de decisão, atingindo as empresas tanto de grande como 

de pequeno porte, pesando mais, porém, sobre estas últimas. 

Muitas pequenas empresas morrem ainda jovens. Vários são os motivos que as 

levam à morte: falta de capital, dificuldade em obter financiamento, falta de mão-

de-obra especializada, além de mudanças na política econômica do país. Po-

rém, um dos principais fatores que provocam sua mortalidade é a gestão inefi-

caz (VIEIRA, 2002). 

Segundo Pereira Júnior; Gonçalves (1995), um dos principais problemas vividos 

pela pequena empresa é a dificuldade de se atingir eficazmente o mercado com 

pouquíssimos recursos. 

Se com recursos muito superiores aos das pequenas, as grandes empresas têm 

dificuldades para se manterem longevas, pode-se imaginar o quanto de criativi-

dade e persistência é necessário ao pequeno empresário para alcançar seus 

objetivos e cumprir suas metas. 

Esses autores, porém, ressaltam que existem muitos exemplos de pequenas 

empresas que, apesar do seu reduzido tamanho, são consideradas as melhores 

do mundo, competindo em pé de igualdade com grandes multinacionais. 

Segundo Longenecker; Moore; Petty (1997), um dos maiores obstáculos à com-

petitividade das pequenas empresas brasileiras é a dificuldade ao acesso às fer-

ramentas de ponta da tecnologia de informação e as técnicas modernas de ges-

tão. 

O atraso do ingresso do Brasil na chamada nova economia trouxe sérias conse-

qüências às empresas nacionais, sobretudo às de pequeno porte, para competir 

com o mercado externo. Devido a isso, as pequenas empresas brasileiras, em 

função do despreparo tecnológico e de gestão, conforme acima mencionado, 

deixam de aproveitar inúmeras oportunidades e ainda são constantemente a-

meaçadas por organizações externas. 

O fato é que sobreviver neste cenário exige alto nível de competitividade. Em 

face disso, as pequenas empresas ainda sofrem com a inexistência de um tra-

tamento mais adequado, apesar do que está previsto na Constituição Brasileira, 

tanto das instâncias governamentais como da sociedade, de forma a possibilitar 

seu efetivo desenvolvimento e sua consolidação. O excesso de burocracia, a di-
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ficuldade na obtenção de crédito e a gestão empresarial ultrapassada fazem 

com que sua sobrevivência seja cada vez mais difícil. 

Para Segura; Sakata; Riccio (2003), as principais dificuldades encontradas pelas 

pequenas empresas são: informações financeiras inadequadas, falta de controle 

do inventário, gastos administrativos excessivos, volume de vendas insuficiente, 

problemas de marketing e vendas, política de preços inadequada ou defasada, 

falta de um sistema de controle de custos, mão-de-obra inadequadamente quali-

ficada, e chefias e gerências sem o adequado treinamento. 

O primeiro ano de vida representa o período de maior risco para uma pequena 

empresa, pois é nele que ela está procurando se firmar no mercado, testando a 

aceitação de seu produto e criando seus instrumentos e mecanismos de contro-

le e gestão. 

O fenômeno da mortalidade das pequenas empresas não pode ser atribuído a 

um único fator isoladamente. Na verdade, as chances de uma empresa encerrar 

suas atividades dependem de um conjunto de fatores que, quando combinados, 

podem ampliar ou reduzir o risco de seu fechamento. Porém, os fatores ambien-

tais são decisivos no sentido de estimular ou restringir a dinâmica empresarial. 

Os pequenos empresários vêm enfrentando grandes dificuldades, principalmen-

te, com relação a crédito, mercado e tributos (LONGENECKER; MOORE; 

PETTY,1997). 

Segundo SIMPI3 (2004), são os impedimentos legais que contribuem, de forma 

muitas vezes decisiva, para que, das 500 mil novas pequenas empresas que 

surgem todos os anos, 35% sucumbam no primeiro ano, e 70% em até 3 anos, 

extinguindo 350 mil empregos e, conseqüentemente, aumentando a massa de 

necessitados do país. 

Segundo Pereira Júnior; Gonçalves (1995), algumas empresas morrem antes de 

seu primeiro ano por falta de foco no cliente. A maioria dos pequenos empresá-

rios, quando monta seu negócio, pensa apenas em satisfazer seu sonho pesso-

al, esquecendo que só vão sobreviver se existirem clientes que precisem deles. 

                                                 
3 SIMPI – Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. 
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Campos (1992) aponta alguns problemas que nem sempre são identificados pe-

los dirigentes, como por exemplo: mau resultado de qualidade de produto; gran-

de número de reclamações de clientes; custo elevado que impossibilita a prática 

de preços competitivos; atrasos na entrega de produtos; insatisfação dos em-

pregados; e número elevado de acidentes, representado por uma disfunção na 

organização.  

Para melhor compreender os problemas que afetam as pequenas empresas, 

Batalha; Demori (1990) os dividem em quatro áreas distintas: produção, finan-

ceira, mercadológica e administrativa. 

Na área de produção, os problemas levantados pelos autores foram: a obsoles-

cência das máquinas e equipamentos empregados nos parques fabris; a falta de 

manutenção preventiva; o desconhecimento e/ou a não aplicação de técnicas de 

administração da produção adequadas, o que acarreta layouts inadequados, 

exagero na geração de estoques e matéria-prima, de produtos em processo e 

de produtos acabados, ausência de programação da produção eficiente; a de-

pendência tecnológica das grandes firmas; o despreparo do corpo técnico da 

empresa; e dificuldades em contratar mão-de-obra qualificada. 

Já os problemas relacionados à área financeira foram: incapacidade das empre-

sas de gerar capital excedente e suficiente para suportar investimentos que 

permitam alcançar novos patamares quantitativos e qualitativos de produção; 

carência de capital de giro; incapacidade de autofinanciamento; e dificuldade pa-

ra obtenção de empréstimos.  

Quanto aos problemas relacionados à área mercadológica, os autores aponta-

ram que estes se dividem em endógenos e exógenos. 

Os problemas endógenos são: falta de informação sobre a evolução do merca-

do; ausência de qualidade e aspectos inovadores do produto; carência de políti-

ca racional de vendas; inexistência de controles na produção para que prazos 

sejam cumpridos. 

Já os problemas exógenos são: pouco poder de barganha comercial; preço e 

qualidade muitas vezes impostos pelo fornecedor; e pouca margem de seguran-

ça no que se refere à continuidade dos pedidos. 
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Com relação à área administrativa, essas empresas, em geral, trabalham de 

forma bastante desestruturada e amadora. Seus proprietários possuem grande 

conhecimento técnico e quase sempre nenhuma base em gestão. Faltam em 

seus quadros profissionais pessoas com formação e competência administrati-

va. Por conta disso, há um desconhecimento generalizado dos instrumentos e 

técnicas de gestão largamente conhecidos e testados pelo mercado. 

Segundo Leone (1999), as pequenas empresas têm suas próprias especificida-

des e seus próprios problemas, que podem ser classificados em três categoriais 

distintas: organizacionais, decisionais e individuais. Os componentes que inte-

gram cada uma dessas categorias se encontram descritos na Tabela 04. 

Tabela 04: Especificidades e problemas da pequena empresa por categorias de 

análise 

ORGANIZACIONAIS  DECISIONAIS  INDIVIDUAIS  
- pobreza de recursos  

- gestão centralizadora  

- situação extra-organizacional 
incontrolável  

- fraca maturidade organizacional 

- estrutura simples e leve  

- ausência da atividade de plane-
jamento formal  

- fraca especialização  

- estratégia intuitiva e pouco for-
malizada  

- sistemas de informações sim-
ples  

- tomada de decisão intui-
tiva  

- horizonte temporal de 
curto prazo  

- inexistência de dados 
quantitativos  

- racionalidade política, 
econômica e familiar  

- onipotência e influência 
pessoal do dirigente  

- identidade entre pes-
soas físicas e jurídicas  

- dependência dos em-
pregados  

- simbiose entre patri-
mônio social e pessoal  

- propensão a riscos cal-
culados  

      Fonte: Leone, 1999. 

Gimenez (1998) apresenta alguns problemas típicos na administração de uma 

pequena empresa: 

 - Delegação: as decisões e a administração, em geral, estão concentradas em 

uma só pessoa, o que a torna lenta e incompleta, na medida em que a empresa 

cresce. Há, portanto, a necessidade de se delegar poder para funcionários. Con-

tudo, os gestores/empreendedores consideram este um tema difícil; 

- Definição de responsabilidade: na maioria das pequenas empresas, as res-

ponsabilidades das pessoas e dos departamentos não estão claramente estabe-
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lecidas. Isso dificulta sobremaneira o sistema de controle e gera muitas inefici-

ências; 

- Ceticismo e conservadorismo: a pequena empresa tende a ser conservadora 

em suas ações, especialmente por desacreditar em algumas áreas de ação, 

como o marketing, por exemplo; e 

- Uso de consultores externos: muitas vezes, a pequena empresa desconhece, 

desconsidera ou mesmo rejeita a possibilidade de consultoria. No entanto, um 

profissional externo pode ser de grande utilidade para o negócio. 

Segundo Longen (1997), existem alguns aspectos e características comporta-

mentais que representam sérios problemas para o sucesso de novos pequenos 

empreendimentos. Os mais freqüentes são: 

 - Senso de invulnerabilidade: é um aspecto inerente a indivíduos que acham 

que nada de desastroso pode lhes acontecer. Em decorrência deste pensamen-

to, são pessoas mais propensas a aproveitar eventos inadequados e a correr 

riscos desnecessários e não inteligentes. Este comportamento possui sérias im-

plicações negativas quando se visa abrir um negócio; 

- Crença de que é “super-homem”: este termo ilustra pessoas que tentam provar 

que são melhores e que podem facilmente desempenhar-se melhor que os ou-

tros. Elas correm estes riscos para provar para si mesmas e para impressionar 

os outros de que são altamente capazes de executar tarefas que são difíceis de 

serem realizadas pela grande maioria das pessoas; 

- Senso de antiautoridade: algumas pessoas esquivam-se do controle de suas 

ações por outros indivíduos. Este aspecto contrasta com o pensamento de que 

todo empreendedor tem que utilizar o feedback de maneira a melhorar cada vez 

mais suas tarefas e seu negócio; 

 - Impulsividade: ao deparar-se com uma decisão, certas pessoas sentem que 

devem fazer algo rapidamente. Elas falham ao explorar as implicações de suas 

ações e na revisão dos resultados após a ação; 

- Falta de autocontrole: gerentes com este traço sentem que podem fazer pou-

co, já que não conseguem controlar o que acontece a si mesmos; 
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 - Perfeccionismo: esta característica pode se tornar a grande inimiga do empre-

endedorismo, pois o tempo gasto na obtenção da perfeição muitas vezes invia-

biliza os resultados; 

- Excesso de autoconfiança: característica dos empreendedores que pensam 

que têm todas as respostas e, usualmente, têm poucas; e 

- Senso de independência: este fator pode limitar a atuação do empreendedor, 

pois ele pensa que é capaz de realizar todas as coisas por ele mesmo, sem a 

participação e ajuda de outras pessoas. 

Segundo Vieira (2002), os tópicos abordados acima dificultam a implantação de 

qualquer instrumento de gestão. Neste caso, um processo de conscientização 

antes da implantação de um processo de gestão auxiliará na aceitação deste 

por parte do empreendedor e também de sua equipe de trabalho. 

Neves (2000:13), com respeito aos profissionais de pequena empresa, afirma 

que, “na maioria das vezes, criam suas empresas sem dispor de recursos e 

condições que seriam necessários para seu funcionamento eficaz”. 

É apresentado na Tabela 05 o resultado de um estudo (Dolabela, 1999b) sobre 

os principais fatores que motivam a mortalidade das micro e pequenas empre-

sas. 

Tabela 05: Principais fatores de mortalidade das micro e pequenas empresas4 

 Não utilizam recursos de informática 90%5 

 Não utilizam técnicas de marketing 85% 

 Não treinam recursos humanos 80% 

 Não avaliam produtividade 65% 

 Não gerenciam qualidade 60% 

 Não utilizam planejamento de vendas 50% 

 Não controlam estoques 47% 

 Não utilizam sistemas de custeio 45% 

 Não utilizam planejamento de produção 40% 

Fonte: Dolabela, 1999b. 

                                                 
4 Os fatores são acumulativos, ou seja, a empresa pode ter sua morte atribuída a mais de um deles. 
5 Cabe ressaltar que, no caso das empresas de projeto de edifícios, a utilização dos recursos de informática 
está majoritariamente voltada ao apoio das atividades de projeto, enquanto que as atividades administrati-
vas não têm o mesmo tratamento. 
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Com base no resultado desse estudo e nos problemas anteriores apresentados, 

é possível concluir o quão diversas e complexas são as deficiências da pequena 

empresa em função, principalmente, do despreparo de seus diretores (em geral 

proprietários) em relação aos instrumentos de gestão disponíveis e já consagra-

dos pelo uso. 

Pelo exposto, no próximo item serão apresentadas, com base na bibliografia 

consultada, algumas recomendações para minimizar os impactos desses pro-

blemas e, portanto, melhorar a probabilidade de sucesso dos pequenos empre-

endimentos. 

2.3 Recomendações para o sucesso da pequena empresa 

Borinelli; Rosa; Von Mecheln (1997) afirmam que a “boa administração” é o fator 

determinante da sobrevivência e sucesso de todas as empresas, principalmente 

das de pequeno porte, o qual consiste na capacidade de entender, dirigir e con-

trolar seus processos. 

Huang; Brown (1999) admitem que a pequena empresa não pode utilizar as 

mesmas técnicas administrativas utilizadas pelas grandes empresas. Segundo 

os autores, a pequena empresa enfrenta uma situação típica considerada como 

“resource poverty”, ou seja, “pobreza de recursos”, não apenas financeiros e 

materiais, mas também a falta de tempo, de experiência e de conhecimento téc-

nico das várias áreas do negócio por parte dos seus gestores/empreendedores.  

Logo, é de extrema importância que sejam realizados estudos para o desenvol-

vimento de instrumentos de gestão apropriados à realidade dessas empresas, 

que considerem suas principais características internas e o complexo panorama 

onde atuam. Importante também é o desenvolvimento dos mecanismos de for-

mação e fomento de empreendedores para lidar com estas questões organiza-

cionais. 

Para Buchele apud Vieira (2002), o sucesso das pequenas empresas tem uma 

grande ligação com o seu nível de planejamento. Essa necessidade de plane-

jamento ocorre por dois motivos: as pequenas empresas não têm força para 

competir em todas as frentes e, portanto, precisam escolher sabiamente todos 

os seus embates, e não possuem reserva financeira para sobreviver a muitos 
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dos seus erros. Por estes motivos, devem planejar cuidadosamente seus movi-

mentos.  

Megginson; Scott; Megginson (1991) também consideram o planejamento fun-

damental para o sucesso das pequenas empresas. Segundo os autores, o pla-

nejamento bem desenvolvido pode despertar o interesse de possíveis investido-

res, guiar o proprietário e gestores na operação do negócio, direcionar e motivar 

empregados e proporcionar um ambiente atrativo para clientes e futuros funcio-

nários. 

É importante destacar, porém, que segundo estes autores, planejar não é uma 

atividade fácil de ser realizada, e por isso, muitas vezes, é negligenciada. Eles 

salientam que, dentre os fatores que podem levar o pequeno empresário a não 

planejar, destacam-se: o medo de tomar conhecimento dos problemas e das 

fraquezas que podem aparecer no processo; a falta de conhecimento de como 

planejar e o sentimento de que as mudanças futuras não podem ser planejadas. 

Eles salientam que o planejamento requer criatividade, toma tempo e é difícil de 

se realizar, mas realmente auxilia na detecção de problemas potenciais e possi-

bilita a preparação antecipada para enfrentá-los.  

Mais adiante neste capítulo, em um item específico, serão apresentadas algu-

mas definições e as principais características de um plano de negócio, bem co-

mo algumas orientações para sua formulação, que é a principal ferramenta de 

planejamento para empreendimentos de pequeno porte. 

Segundo Schel (1995), algumas iniciativas fundamentais para o sucesso dos 

pequenos negócios estão inseridas dentro do ambiente de competência do po-

der público, tais como: acesso da mão-de-obra à treinamento e educação bási-

ca; disponibilização de crédito; criação de mecanismos de estímulo e acesso ao 

mercado e fomento de programas de formação de empreendedores, etc. 

Muitas empresas só obtiveram sucesso no momento em que conseguiram se di-

ferenciar dos concorrentes. Para Marcondes; Bernardes (1997), a diferenciação 

é o que causa o sucesso de uma empresa, trazendo lucros e satisfação dos cli-

entes.  

Aliás, ouvir os clientes tem sido um grande recurso para garantir a estabilidade e 

longevidade dessas empresas. Conhecendo e atendendo seus clientes, elas 
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diminuem a probabilidade de que ocorram enganos. Infelizmente, as pequenas 

empresas costumam olhar para cada cliente como uma grande fonte de rique-

zas, não como uma venda momentânea (SCHEL, 1995). 

Clark apud Vieira (2002) apresenta um sistema desenvolvido para iniciar e dirigir 

um empreendimento com sucesso. Esse sistema é composto por dez etapas, 

sendo que, para se atingir a etapa seguinte, é necessário ter cumprido a anteri-

or. São elas: 

1) Desenvolver os objetivos pessoais e da empresa; 

2) Definir um nicho de mercado viável para o seu produto ou serviço; 

3) Desenvolver o seu plano de marketing; 

4) Desenvolver um plano aproximado de negócio; 

5) Determinar as necessidades financeiras de forma aproximada; 

6) Formar o seu time chave: fundadores, gestores/empreendedores e diretores; 

7) Finalizar suas necessidades financeiras e criar o seu plano formal de negó-

cios; 

8) Desenvolver uma estratégia para obter financiamento para a empresa; 

9) Fazer o marketing do seu plano com sucesso, atraindo capitais; e 

10) Fazer o marketing do seu produto ou serviço e gerenciar seu negócio de 

forma a atingir seus objetivos.  

Visando contribuir para o sucesso da pequena empresa, Rinke (1998) elaborou 

seis estratégias que fundamentam uma gestão vitoriosa que, segundo ele, per-

mitirão a construção de uma empresa próspera, capaz de progredir no mundo 

atual onde predominam as mudanças rápidas: 

1) Criar uma filosofia organizacional – elaborar a missão, visão e valores funda-

mentais da empresa. A missão compreende o tipo de negócio que é o foco da 

organização, a visão descreve o futuro desejado pela organização, e os valores 

ajudam as pessoas envolvidas a identificarem o certo e o errado dentro da or-

ganização; 
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2) Construir um clima favorável – deve-se criar um clima agradável e estimulan-

te, pois as pessoas gostam de trabalhar juntas para atingirem metas pessoais e 

organizacionais; 

3) Capacidade de treinar – treinamento consiste em um sistema que desenvolva 

as pessoas e permita que elas aprendam pela descoberta orientada e também 

pela prática; 

4) Comunicação – é necessário que haja o desenvolvimento intencional de um 

sistema de informação que permita o fluxo controlado de informações, onde tan-

to os executores como os tomadores de decisão tenham as condições necessá-

rias para realizar suas atividades; 

5) Colocar o cliente sempre em primeiro lugar – o cliente é, de fato, a razão de 

ser de qualquer empresa. No pequeno negócio, devido ao seu pouco fôlego fi-

nanceiro, ele se torna ainda mais importante. Logo, deve ser colocado em pri-

meiro lugar na lista de prioridades dos gestores dessas empresas; e 

6) Conduzir as mudanças -  no cenário atual, as empresas necessitam estar 

constantemente adaptando seus produtos e, conseqüentemente, sua estrutura 

interna às novas exigências. Esta adaptação, porém, não pode se dar de forma 

desordenada, e sim ser feita de maneira consciente e estruturada. 

Ainda neste capítulo será feita uma revisão teórica sobre mudança organizacio-

nal visando subsidiar o leitor de referências sobre o assunto, de forma a possibi-

litar a execução de mudanças conscientes e contínuas nas empresas objeto de 

estudo desta tese: empresas de projeto. 

Grande parte dos problemas característicos da pequena empresa podem ser 

minimizados com a capacitação dos seus proprietários (empreendedores) e 

também com o desenvolvimento prévio à abertura da empresa, ainda que as-

sessorado por consultoria externa, de um plano do negócio. 

Nesse sentido, nos próximos itens (2.4 e 2.5) será apresentada uma visão con-

ceitual do que é empreendedorismo e plano de negócio, e como eles podem 

contribuir para melhorar o desempenho das pequenas empresas. 
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2.4 Empreendedorismo 

Fillion apud Vieira (2002) afirma que, para cada pequeno negócio, existe sempre 

um empreendedor que o criou. Por isso, qualquer estudo sobre pequena empre-

sa deve, necessariamente, ser acompanhada por uma discussão em torno dos 

seus proprietários-gerentes e sobre empreendedorismo.  

Qualquer organização é a expressão dos propósitos de seus fundadores, que 

determinam também a forma como são aglutinadas as contribuições individuais 

de cada um dos participantes do sistema (KRAUSZ, 1981). 

Portanto, a compreensão do comportamento organizacional é uma das condi-

ções essenciais para o entendimento do processamento humano das decisões 

no contexto do empreendedorismo. Além disso, a sobrevivência de uma organi-

zação é determinada pela capacidade de interação do sistema organizacional 

com o meio ambiente em que está inserida (MACEDO, 2003). 

Krausz (1981) ainda coloca que, dentro de uma organização, os comportamen-

tos individuais são determinados, em parte, pela característica de personalidade 

de cada pessoa, pela cultura da organização e também pela malha de relacio-

namentos sociais, ou seja, papéis representados em diferentes situações. 

Dessa forma, os fatores que compreendem o processo de tomada de decisão 

empreendedora englobam não apenas a menor unidade do sistema, que é o 

comportamento individual dentro do contexto organizacional, mas também a di-

nâmica do relacionamento interpessoal, grupal e da organização como um todo, 

bem como o relacionamento da organização com o meio ambiente ao seu redor. 

A organização pode ser definida, em termos comportamentais, como a coorde-

nação de diferentes atividades individuais visando atingir seus objetivos e man-

ter sua sobrevivência por meio do relacionamento com o meio ambiente (MA-

CEDO, 2003). 

Daí a importância das características individuais dos empreendedores neste sis-

tema complexo e a necessidade do seu comportamento se coadunar com as 

peculiaridades de suas atividades nos níveis individual e grupal. 

As pequenas empresas são caracterizadas por alto fator de empreendedorismo, 

tendo em vista que seu sucesso está estritamente relacionado à habilidade de 
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empreender e gerir de seus proprietários (OLIVEIRA; FABRÍCIO; MELHADO, 

2004). 

Segundo Gauthier; Lapolli (2000), até agora não foi possível estabelecer um 

perfil psicológico científico do empreendedor. Entretanto, foram identificadas al-

gumas características e aptidões mais comumente encontradas nos empreen-

dedores que podem ser aperfeiçoadas, de forma a garantir maiores chances de 

sucesso. 

O empreendedor é alguém capaz de persuadir terceiros, sócios, colaboradores, 

investidores, e convencê-los de que sua visão poderá levá-los a uma situação 

confortável no futuro. 

Segundo Filion (1999: 19), 

o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacida-
de de estabelecer e atingir objetivos e que mantém um alto nível 
de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar 
oportunidade de negócios. Um empreendedor que continua a a-
prender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a 
tomar decisões moderadamente arriscadas que objetivam a ino-
vação, continuará a desempenhar um papel empreendedor. 

Um empreendedor sabe identificar oportunidades, agarrá-las e buscar recursos 

para transformá-las em algo lucrativo. Ele deve ser capaz de atrair estes recur-

sos, demonstrando o valor de seu projeto e comprovando que tem condições de 

torná-lo realidade e gerar bons resultados. 

Segundo Santos; Pereira (1995), um empreendedor bem-sucedido é uma pes-

soa como qualquer outra, mas com algumas características específicas: 

- Motivação para realizar; 

- Persistência na busca dos objetivos (saber onde se quer chegar); 

- Flexibilidade; 

- Criatividade; 

- Autoconfiança; e 

- Capacidade para assumir riscos. 

Esses autores ressaltam a necessidade de que o empreendedor seja persisten-

te e, ao mesmo tempo, flexível, de maneira a ser capaz de mudar de direção 
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quando se fizer necessário. Para tanto, é necessário que ele desenvolva criati-

vidade, autoconfiança e capacidade para assumir riscos. 

O indivíduo criativo é uma importante fonte geradora de idéias, pois ele cria so-

luções para problemas ou dificuldades existentes, para descoberta de novas 

possibilidades, para a consecução das metas, etc. Porém, é fundamental que o 

empreendedor seja organizado o suficiente para não se perder no meio das i-

déias e possibilidades. É necessário que ele tenha uma visão que transcenda as 

questões puramente operacionais e consiga ter exata noção do todo, além de 

vislumbrar as projeções para o futuro. 

Já a autoconfiança e a capacidade para assumir riscos são mecanismos de 

grande influência tanto no momento de idealizar e captar recursos para um novo 

negócio, como para a rotina de gestão da empresa já em funcionamento. Essas 

são duas características essenciais a qualquer gerente, seja ele proprietário ou 

não de uma empresa. 

Segundo Longenecker; Moore; Petty (1997), o empreendedor tem uma noção 

de domínio sobre os tipos de problemas que pode encontrar. Os estudos mos-

tram que os empreendedores de sucesso tendem a ser indivíduos independen-

tes que vêem os problemas de iniciar um novo negócio, mas acreditam em sua 

habilidade para superá-los. 

Os empreendedores fazem toda a diferença entre o sucesso e o fracasso de 

uma empresa. Eles são os integradores que combinam os talentos dos técnicos 

e dos elementos de marketing, estabelecendo novos produtos, processos e ser-

viços. Sem eles, a inovação permanece em estado potencial, ou move-se ao 

ritmo dos processos burocráticos, que não são mais adequados em um ambien-

te de alta concorrência (PINCHOT, 1989). 

Dolabela (1999b) argumenta que não se pode dissociar o empreendedor da 

empresa. Ambos fazem parte do mesmo conjunto e devem ser percebidos de 

forma holística. O dono e os próprios funcionários acabam por influenciar a “per-

sonalidade” da empresa. 

Segundo Drucker (1987), o empreendedorismo na empresa requer algumas prá-

ticas administrativas, tais como: focar a visão administrativa em oportunidades, 

fomentar o espírito empreendedor por todo grupo administrativo, e realizar ses-
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sões informais e programadas dirigidas por um membro da alta administração, 

com representantes dos diversos setores da empresa, com objetivo de ouvir su-

gestões e reclamações. 

Segundo o mesmo autor, para que uma empresa seja receptiva ao empreende-

dorismo, é necessária a implementação de mecanismos de avaliação e controle 

do desempenho inovador. 

Para desenvolvimento desses mecanismos, o autor sugere os seguintes passos: 

1 – Estabelecer a prática de retroalimentação dos projetos inovadores; 

2 – Desenvolver uma revisão sistemática dos esforços inovadores; e 

3 – Impor a avaliação de todo desempenho inovador da empresa face aos seus 

objetivos inovadores. 

De acordo com Dornelas (2001), as seguintes características são atribuídas aos 

empreendedores de sucesso: 

- São visionários; 

- São indivíduos que fazem a diferença; 

- São determinados e dinâmicos; 

- São otimistas e apaixonados pelo que fazem; 

 - Ficam ricos; 

- São bem relacionados; 

- Planejam; 

- Assumem riscos calculados; 

- Sabem tomar decisões; 

- Sabem explorar ao máximo as oportunidades; 

- São dedicados; 

- São independentes e constroem seu próprio destino; 

- São líderes e formadores de equipes; 

- São organizados; 

- Possuem conhecimento técnico; e 
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- Criam valor para a sociedade. 

Longen (1997) elaborou, com base em outros estudos, uma descrição das prin-

cipais razões que levam um empreendedor a iniciar uma nova empresa. Esses 

fatores são: 

Necessidade de aprovação: os indivíduos possuem necessidade de conquistar 

uma alta posição na sociedade, serem respeitados pelos amigos, aumentarem o 

status e o prestígio junto a família, conquistarem algo e serem reconhecidos por 

isto; 

Necessidade de independência: está vinculada à autonomia, à iniciativa, à orga-

nização, enfim, ao poder de gerenciar sua própria vida levando em conta suas 

próprias aspirações; 

Necessidade de desenvolvimento pessoal: relaciona-se com a tendência que 

cada um possui de procurar desenvolver, testar e aperfeiçoar suas capacidades. 

A necessidade de desenvolvimento pessoal faz com que o empreendedor pro-

cure sempre ser inovador, esteja à frente no desenvolvimento tecnológico e a-

proveite as oportunidades emergentes; 

Necessidade de segurança: é a necessidade de auto-preservação, uma vez que 

cada um procura proteger-se contra os perigos reais e imaginários, físicos ou 

psicológicos; 

Necessidade de auto-realização: é a necessidade que as pessoas possuem de 

maximizar seu próprio potencial; de fazer aquilo que são capazes. O empreen-

dedor visualiza a empresa como um local onde suas potencialidades poderão 

ser utilizadas plenamente, colocando à prova suas capacidades. 

Os empreendedores também são identificados pelas habilidades que possuem. 

Aiub (2002) relata os resultados de uma pesquisa realizada com  empreendedo-

res de sucesso da França, Canadá, Japão e Estados Unidos, onde as seguintes 

habilidades foram diagnosticadas: 

- Habilidade de identificar novas oportunidades; 

- Habilidade de avaliar oportunidades e pensar criticamente; 

- Habilidade de comunicação persuasiva; 
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- Habilidade de negociação; 

- Habilidade de comunicação interpessoal; 

- Habilidade de escutar e adquirir informações; e 

- Habilidade de resolver problemas. 

Por fim, cabe ressaltar que os empreendedores, de uma forma geral, não pos-

suem necessariamente alto grau de desenvoltura em todas as características lis-

tadas neste trabalho. 

É verdade que eles necessitam ter um razoável grau de desenvolvimento na 

maioria delas; porém, o maior mérito de identificá-las em empreendedores de 

sucesso é para que sirvam de referência ao contínuo aprimoramento daqueles 

que têm aptidões para empreender, e possam desenvolvê-las formalmente por 

meio de treinamento, capacitação e com boa dose de persistência. 

2.5 Plano de negócio 

Segundo Pizo (2002), o plano de negócio passou a ter maior destaque com o 

crescimento das atividades de incentivo ao empreendedorismo nos últimos a-

nos, e com o aumento da importância das pequenas empresas na economia 

mundial. A necessidade de sua elaboração fica ainda mais evidenciada quando 

se consideram os números e os motivos que levam os pequenos negócios a en-

cerrarem suas atividades prematuramente no Brasil. 

Pinchot (1989) define plano de negócio como sendo um documento que contém 

a caracterização do negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seu plano 

para conquistar uma fatia do mercado e as projeções de despesas, receitas e 

resultados financeiros. 

Já Pavani; Deutscher; López (1997) definem o plano de negócio como sendo 

um documento especial, único e vivo que deve refletir a realidade, as perspecti-

vas e a estratégia da empresa, respondendo ao leitor as perguntas: Quem sou? 

O que faço? Como faço? Por que faço? O que quero? Para onde vou? 

Para Dolabela (1999a) apud Pizo (2002), o plano de negócio deve descrever de 

forma completa o que é ou o que pretende ser uma empresa. Porém, cabe sali-

entar que seu uso é verificado com maior freqüência junto ao planejamento de 

novos empreendimentos, não se desaconselhando, todavia, seu uso para em-
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presas que já estejam em funcionamento e que desejam ampliar seus negócios, 

ou mesmo realizar profundas mudanças internas. 

Segundo SEBRAE (2004), o plano de negócio é um documento escrito que tem 

o objetivo de estruturar as principais idéias e opções que o empreendedor anali-

sará para decidir quanto à viabilidade da empresa a ser criada. Também é utili-

zado para a solicitação de empréstimos e financiamento junto a instituições fi-

nanceiras, bem como para expansão e/ou reestruturação de empresas. 

Ainda segundo SEBRAE (2004), em uma visão ampliada, o plano de negócio 

tem as seguintes funções: 

- Avaliar o novo empreendimento do ponto de vista mercadológico, técnico, fi-

nanceiro, jurídico e organizacional; 

- Avaliar a evolução do empreendimento ao longo de sua implantação. Para ca-

da um dos aspectos definidos no plano de negócio, o empreendedor deverá 

comparar o previsto com o realizado; e 

- Facilitar a obtenção de capital de terceiros quando o seu capital próprio não é 

suficiente para cobrir os investimentos iniciais. 

Dentre os aspectos mais comuns no plano de negócio, podem-se destacar al-

guns apresentados por Dolabela (1999a) e Pavani; Deutscher; López (1997): 

- É um instrumento de controle gerencial para acompanhamento, avaliação e 

controle das fases do projeto das empresas, pois deixa transparente a forma de 

pensar sobre o futuro do negócio: aonde ir, como ir mais rapidamente e o que 

fazer durante o caminho para diminuir incertezas e risco; 

- É a descrição precisa do negócio: os motivos da existência da oportunidade de 

negócio, como o empreendedor pretende agarrá-la e como buscar e gerenciar 

os recursos para aproveitá-la. Não deve ser confundido com a empresa e nem 

com o próprio negócio; ele é sua descrição; e 

- O fato de ser um documento único que reflete na íntegra as características pre-

tendidas da empresa, o torna um instrumento de comunicação eficiente entre os 

envolvidos na sua operação e negociação interna e externa, facilitando a admi-

nistração da interdependência entre sócios, empregados, financiadores, incuba-

doras, clientes, fornecedores, bancos, etc. 
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Segundo Degen (1989), antes de iniciar a elaboração do plano de negócio, o 

empreendedor deve definir seu objetivo. Isto é, se o plano se destina exclusiva-

mente a ordenar as idéias e a analisar o potencial e a viabilidade do novo em-

preendimento, ou a atrair possíveis investidores. É importante definir prioridades 

e concentrar o plano de negócio na primeira etapa do desenvolvimento do novo 

empreendimento ou do projeto de ampliação/recuperação da empresa. 

Segundo Pizo (2002), um bom plano de negócio permite elevar a eficiência da 

gestão e, portanto, aumentar a qualidade da comunicação, o grau de confiabili-

dade e melhorar a imagem da empresa. 

Para atingir estes objetivos, os planos de negócios são estruturados e formata-

dos para atenderem ao tipo de público a que se destina. Cada entidade, seja 

banco, órgão de fomento, parceiro, fornecedores ou tipo de negócio que está 

sendo analisado, pode requerer tipos de informações diferentes. 

Pavani; Deutscher; López (1997) relacionam, conforme Tabela 06, os possíveis 

públicos para os planos de negócios e quais objetivos desejados. 

Tabela 06: Possíveis públicos e objetivos para os planos de negócios 

Público Objetivos pretendidos 

A própria empresa Para comunicação interna com os empregados 

Bancos Para conseguir financiamentos 

Clientes potenciais Para vender o produto / serviço 

Executivos de alto nível Para aprovar e alocar recursos 

Fornecedores Para outorgar crédito para compra de mercadorias e matéria-
prima 

Gente talentosa Que a empresa deseja contratar para fazer parte do Staff 

Gerentes Para obter comprometimento 

Intermediários Pessoas que ajudam a vender seu negócio 

Investidores Empresas de capital de risco, pessoas jurídicas e outros inte-
ressados 

Parceiros Para estabelecer estratégias conjuntas 

Sócios Potenciais Para estabelecer acordos e direção 

Fonte: Pavani; Deutscher; López, 1997. 

Quanto à profundidade, é importante fazer uso das informações contidas no 

plano de negócio de forma discriminatória e orientada ao tipo de público com o 
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qual se deseja comunicar, dando maior ênfase àquela área que irá justificar o 

negócio (PIZO, 2002). 

Segundo Degen (1989), o detalhamento do plano do negócio depende do tipo 

do novo empreendimento. Se o novo negócio basear-se em um novo produto, 

mercado ou processo, ele precisará ser melhor explicado do que basear-se em 

produtos, mercados ou processos existentes e bem-conhecidos. 

Quanto mais desconhecidos os novos negócios, mais difícil é convencer sócios, 

investidores, empregados, fornecedores e clientes de sua viabilidade. Nesses 

casos, um bom plano do negócio é fundamental para conseguir a credibilidade 

necessária à sua aceitação, particularmente a análise dos riscos e medidas para 

reduzí-los. 

Segundo Pavani; Deutscher; López (1997), a elaboração de um plano de negó-

cio é a oportunidade de pensar e consolidar em um único documento todas as 

questões que dizem respeito ao futuro pretendido pela empresa, permitindo o 

conhecimento do seu sistema de gestão, dos números que a refletem e as fun-

ções exercidas pelas pessoas, sendo, portanto, um efetivo instrumento de base 

para o controle gerencial. 

Com a elaboração do plano de negócio, adquire-se o conhecimento completo do 

tipo de negócio ou serviço, dos objetivos traçados, dos clientes atuais e potenci-

ais, dos mercados, dos preços, da concorrência, dos recursos financeiros dispo-

níveis, das operações e do ambiente externo, permitindo seu melhor gerencia-

mento e obtenção de melhores condições para o estabelecimento de estratégias 

mercadológicas. 

Pizo (2002), com base na compilação de diversos outros estudos, propõe a se-

guinte estrutura básica para composição de um plano de negócio que, conforme 

já citado neste trabalho, deve ter alguns dos seus itens aprofundados ou super-

ficializados conforme o objetivo ao qual se destina: 

Parte I - Sumário Executivo Estendido 
- Declaração de Missão 

- Declaração de Visão 

- Propósitos gerais e específicos do negócio, metas e objetivos 

- Estratégia de marketing 
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- Processo de produção 

- Equipe gerencial 

- Investimentos e retornos financeiros 

- Políticas 

Parte II - Produtos e Serviços 

- Descrição dos produtos e serviços 

- Previsão de lançamento de novos produtos e serviços 

- Análise do setor 

- Definição do nicho de mercado 

- Análise da concorrência 

- Diferenciais competitivos 

Parte III - Plano de marketing 
- Estratégia de Marketing 

- Canais de venda e distribuição 

- Projeções de venda 

Parte IV - Plano Operacional 
- Análise das instalações 

- Equipamentos e máquinas necessárias 

- Funcionários e insumos necessários 

- Processo de produção 

- Terceirização 

Parte V - Estrutura da empresa 
- Estrutura organizacional 

- Assessorias externas 

- Equipe de gestão 

Parte VI - Plano financeiro 
- Suposições e Comentários 

- Plano de investimentos 

- Política de dividendos 

- Política de captação de financiamentos 

- Balanço patrimonial 

- Demonstrativo de resultados 

- Fluxo de caixa 

- Balancete inicial 
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- Balanço de fontes e usos 

- Análise 

- Financiamento 

- Balanço projetado 

- Projeção de lucros e perdas 

- Projeção de fluxo de caixa 

- Análise de sensibilidade 

- Coeficientes de avaliação 

Vale ressaltar que esta estrutura é apenas uma sugestão, do tipo check list, dos 

itens que devem compor um plano de negócio, mas que deve ser devidamente 

adaptada às particularidades de cada caso. 

Buarque (1984) recomenda que as seguintes observações devam ser levadas 

em conta quando se for confeccionar um plano de negócio: 

- O plano de negócio é dirigido a outras pessoas; 

- As outras pessoas provavelmente não estão identificadas com os estudos que 

foram feitos; 

- Essas pessoas têm certo poder de decisão, e vão decidir de acordo com a opi-

nião formada sobre o assunto apresentado no plano de negócio; 

- Em geral, as pessoas que lerão o plano de negócio não têm interesse em co-

nhecer detalhes do processo de aproximações sucessivas realizadas e os cami-

nhos errados que foram abandonados durante sua confecção; 

- As pessoas que lerão o plano de negócio geralmente têm tempo limitado; por 

isso, o relatório deve ser sucinto e deve contemplar objetivamente somente os 

itens realmente necessários; 

- É preciso que o plano de negócio seja desenvolvido segundo uma ordem lógi-

ca, com perfeita concatenação de todas as etapas, indicando em cada uma as 

conclusões alcançadas, as premissas utilizadas, os limites destas conclusões e, 

se for o caso, os estudos adicionais necessários; 

- Evitar, na medida do possível, conceitos muito especializados ou muito genéri-

cos, mantendo uma linguagem que permita a objetividade técnica e que também 

seja agradável; 
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- A redação deve ser fluida, clara e concisa, partindo-se sempre do mais simples 

para o mais complexo; 

- Não utilizar dados, informações, conceitos ou conclusões antes que estes te-

nham sido explicados; e 

- O trabalho deve estar completo, bem distribuído e organizado. 

2.6 Mudança organizacional 

Seria muito mais fácil planejar e operar uma empresa que não fosse continua-

mente afetada por mudanças. Porém, é sabido que isso é impossível, tendo em 

vista que elas estão num constante processo de interação com seus ambientes 

externos, e estes, permanentemente, se modificam. 

Schein (1982) destaca que as necessidades da organização mudam com o pas-

sar do tempo, exigindo repetidos episódios de socialização organizacional sob a 

forma de mudança das normas e das estruturas organizacionais. As organiza-

ções são dinâmicas por natureza devido à relação das pessoas com as tarefas 

e, por isso, em algumas situações, desenvolvem suas mudanças para buscar 

um novo posicionamento no seu ambiente, seja por meio de seu crescimento, 

seja por meio de mera redefinição dos objetivos. 

As empresas podem assumir diferentes posturas diante das mudanças; podem 

adaptar-se a elas e serem, portanto, reativas, ou antecipar-se e interagir com e-

las de forma mais dinâmica e pró-ativa. Aí está, na opinião de Arantes (1998), o 

grande fator que definirá a probabilidade de sobrevivência de uma empresa à 

longo prazo. 

Na primeira situação - empresa reativa - acontece uma “mudança natural”, ou 

seja, a evolução é promovida espontaneamente por processos não planejados 

em elementos isolados, não considerando, portanto, as eventuais implicações e 

inter-relações com os demais componentes do sistema empresarial como um 

todo. 

Na segunda - empresa pró-ativa - acontece a denominada “mudança planejada”, 

onde existe uma caracterização de decisões deliberadas que utilizam a aborda-

gem sistêmica para entender a complexidade da mudança e para considerar, de 



 52

forma integrada, os ajustes que se façam necessários em todos os componen-

tes técnicos e humanos da empresa, visando um objetivo comum a todos. 

Nas pequenas empresas, as decisões são normalmente tomadas pelos proprie-

tários, que nem sempre são pessoas qualificadas no que diz respeito à adminis-

tração. Isto faz com que as ações tomadas por estas empresas sejam, em gran-

de parte, reações a mudanças no ambiente, ao invés de serem pró-ativas em re-

lação à ele (TERENCE; ESCRIVÃO, 2001). 

É necessário que se estabeleça um processo contínuo e estruturado de mudan-

ça que aproveite as ameaças e oportunidades do cenário no qual as empresas 

estejam inseridas, transformando-as em visões do futuro, de forma a orientar a 

fixação de estágios intermediários de desenvolvimento e dos objetivos finais. 

Os processos de mudança são normalmente complexos por envolverem um 

conjunto de aspectos e fatores, de natureza distinta, que exigem diferentes hori-

zontes de tempo e que devem ser tratados de maneira integrada. Podem envol-

ver, por exemplo, a absorção de nova tecnologia, a formulação e implementação 

de nova estratégia de mercado, o desenvolvimento de um novo produto ou a 

execução de alguma mudança profunda no sistema de gestão, por meio da a-

doção de novas ferramentas gerenciais ou mesmo sua completa reestruturação 

(ARANTES, 1998). 

Para Oliveira (2001a), o processo de mudança planejada deve ser desenvolvido 

identificando-se claramente de onde se deve partir e onde se pretende chegar. 

Sua principal função é traçar novos objetivos e estratégias empresariais, sendo 

operacionalizado por meio da modificação do comportamento e atitude das pes-

soas, utilizando-se, para tanto, de alterações na estrutura organizacional. 

Este aspecto também é lembrado por Ferreira; Reis; Pereira (2001), quando a-

firmam que, em uma mudança planejada, sobretudo com a implantação de um 

novo modelo de gestão, o principal desafio é a coadunação dos objetivos indivi-

duais dos diversos colaboradores com os objetivos da organização. Logo, os di-

rigentes devem envidar grande esforço nesse sentido pois, se isto for consegui-

do, uma das maiores barreiras à mudança já terá sido vencida. 

Para Arantes (1998), o processo de planejamento de uma mudança deve incluir: 

- A definição clara dos objetivos da mudança; 
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- A determinação da natureza e extensão dos problemas; 

- A avaliação adequada dos fatores técnicos e humanos; 

- A consideração dos efeitos da mudança a curto, médio e longo prazos; 

- As áreas mais diretamente afetadas pela mudança; 

- Os reflexos das mudanças de uma área em outras; 

- A previsão de obstáculos às mudanças e os meios para evitá-los; 

- A identificação dos conhecimentos, habilidades e experiências requeridos e e-

xistentes nas áreas a serem afetadas pelas mudanças; 

- A identificação das áreas/pessoas envolvidas no esforço de mudança; 

- O entendimento comum e adesão de todos os envolvidos aos objetivos da mu-

dança; 

- A abordagem e as estratégias a serem utilizadas nas mudanças; 

- Os métodos de desenvolvimento e de implementação das mudanças; 

- A determinação dos custos a serem incorridos no processo de mudança; e 

- A determinação dos mecanismos de gerenciamento e de avaliação dos resul-

tados do processo de mudança. 

Um processo de “mudança planejada” bem executado pode gerar os seguintes 

benefícios (OLIVEIRA, 2001a): 

- Desenvolvimento da competência interpessoal; 

- Mudança nos valores da empresa, de modo que os fatores e os sentimentos 

humanos sejam valorizados; 

- Desenvolvimento de crescente compreensão entre os grupos de trabalho e 

dentro deles, com o objetivo de reduzir tensões e atritos; 

- Geração de informações objetivas e subjetivas, válidas e pertinentes, sobre a 

realidade da empresa e seu retorno aos usuários; 

- Criação de um clima de aceitação e receptividade para o diagnóstico e a solu-

ção de problemas; 
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- Estabelecimento de um clima de confiança, respeito e não-manipulação entre 

chefes, colegas e subordinados; 

- Maior integração entre as necessidades e objetivos dos indivíduos e da em-

presa; 

- Desenvolvimento de um processo de afloração de conflitos, atritos e tensões e 

seu posterior tratamento de modo direto, racional e construtivo; 

- Criação de clima favorável para o estabelecimento de objetivos, sempre que 

possível quantificáveis e bem qualificados, que norteiem a programação de ati-

vidades e a avaliação de desempenhos, de forma adequada e mensurável de 

unidades organizacionais, grupos e indivíduos; 

- Desenvolvimento da empresa pelo aprimoramento dos indivíduos envolvidos 

nos seus vários subsistemas; e 

- Aperfeiçoamento de sistemas e processos de informação, decisões e comuni-

cações. 

Oliveira (2001a) aconselha que os processos de mudança planejada sejam exe-

cutados dentro das seguintes premissas: 

- Existe uma forma organizacional mais adequada à época considerada e à em-

presa em si devido às constantes mudanças que ocorrem no cenário e na pró-

pria empresa; 

- A única forma de mudar a empresa é mudando sua cultura, que é entendida 

como sendo os sistemas onde as pessoas trabalham e vivem, seu modo de vi-

da, crenças e valores (formas de interação e relacionamentos); 

- É necessária uma nova conscientização social das pessoas que trabalham na 

empresa, pois somente dessa forma seus resultados podem ser otimizados; e 

- Deve-se procurar evidenciar o lado positivo da burocracia nas empresas, cujos 

componentes principais são: cadeia de comando bem definida, sistema de re-

gras e procedimentos amplo e rígido, divisão do trabalho com base na especiali-

zação, promoção e seleção baseadas na competência técnica e impessoalidade 

nas relações humanas. 
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ESTRUTURA 

TECNOLOGIA COMPORTAMENTO 

Uma mudança organizacional se configura, de fato, quando um dos seguintes 

elementos é afetado: estrutura, tecnologia e comportamento (FERREIRA; REIS; 

PEREIRA, 2001). 

A estrutura envolve a hierarquia administrativa, os sistemas e processos inter-

nos, o fluxo de comunicação, a missão, os objetivos e as políticas organizacio-

nais. 

A tecnologia se refere aos sistemas operacionais adotados, equipamentos, en-

genharia do processo e do produto, desenvolvimento de pesquisa, métodos de 

trabalho, etc. 

Já o comportamento está relacionado aos procedimentos adotados na adminis-

tração dos recursos humanos da organização, aos conhecimentos, habilidades 

e atitudes das pessoas que dela participam e ao seu relacionamento interpes-

soal. 

Esses três elementos são altamente interdependentes e estão em constante in-

teração sob a influência de forças comuns, de modo que uma mudança em 

qualquer um deles provavelmente irá afetar os outros. Assim, um programa de 

mudança eficaz reconhece essa relação e tenta balancear as interferências na 

medida do necessário e do possível (Figura 02). 

Fonte: Adaptado de Ferreira; Reis; Pereira, 2001. 

Figura 02: Elementos da mudança organizacional 

Os esforços para mudança organizacional quase sempre encontram alguma 

forma de resistência humana, pois podem provocar uma série de efeitos sobre 

as pessoas. A mudança é geralmente temida porque significa perturbação do 
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status quo, uma ameaça aos direitos adquiridos pelas pessoas e transtornos às 

maneiras estabelecidas de se realizarem as tarefas. As pessoas afetadas pela 

mudança experimentam alguma confusão emocional, envolvendo uma sensa-

ção de perda e de incerteza. Embora muitas mudanças não cheguem a provo-

car os efeitos esperados, sua simples expectativa leva as pessoas a resistirem 

(KOTTER; SCHLESINGER, 1986). 

Lawrence (1986) também relaciona como uma das causas da resistência o 

comportamento do staff responsável pela sua implantação. No referido compor-

tamento identificam-se dois fatores: o primeiro é a auto-preocupação do staff 

quando seus membros ficam excessivamente absorvidos pelos aspectos tecno-

lógicos das mudanças, tornando-se indiferentes aos vários aspectos sociais e 

humanos que possam estar perturbando as pessoas afetadas; o segundo fator é 

o passar por cima dos conhecimentos dos operadores, desconsiderando ou não 

reconhecendo o know-how e as práticas correntes das pessoas diretamente en-

volvidas com as operações das áreas em mudança. 

Ambos os fatores privilegiam os aspectos técnicos, esquecendo as relações so-

ciais e humanas, além dos aspectos práticos do conteúdo das mudanças. 

Os executivos mais experientes estão conscientes da existência de alguma for-

ma de resistência humana aos esforços de mudança organizacional. Apesar 

disso, antes de iniciarem as mudanças, surpreendentemente poucos avaliam de 

maneira sistemática, quem e por quais razões poderá resistir às iniciativas de 

mudanças (KOTTER; SCHLESINGER, 1986). Isso é verificado com uma fre-

qüência ainda maior nas empresas de pequeno porte. 

De qualquer forma, atividades como treinamento, participação, envolvimento, o-

rientação, apoio, negociação e comunicação têm demonstrado grande eficácia 

como elementos de preparação à mudança organizacional. Se bem utilizadas, 

podem eliminar eventuais resistências às propostas de mudanças, antes mesmo 

que se tornem aparentes (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2001). 

Lawrence (1986) indica como medida mais eficiente para superar as resistências 

o envolvimento das pessoas afetadas no processo de mudança, motivando-as a 

participarem ativamente do processo. A participação aqui referida deve ser real 

e estar baseada no respeito mútuo entre os responsáveis e as pessoas ou gru-



 57

pos por ela afetados. E, mesmo com a participação das pessoas afetadas, qual-

quer mudança terá mais oportunidades de sucesso se as alterações não forem 

demasiadamente abruptas em dados momentos (LIKERT, 1979). Quando as al-

terações são muito bruscas ou dramáticas, os membros da organização apre-

sentam uma reação de medo e recorrem a mecanismos psicológicos ou físicos 

de fuga. 

Admitindo-se que as mudanças organizacionais estão sujeitas a resistências, 

estas podem ser evitadas ou minimizadas por meio de estratégias apropriadas 

para sua introdução. O método para gestão de mudanças apresentado por An-

soff (1990) contempla estratégias específicas para tratar das resistências. Esse 

método está baseado em quatro processos principais: processo coercitivo, pro-

cesso adaptativo, processo da administração de crises e processo da resistência 

administrada. 

O processo coercitivo utiliza essencialmente o poder para introduzir as mudan-

ças, aplicando-o, também, para superar as resistências. O processo adaptativo 

possui a virtude implícita de minimização da resistência, pois a mudança é gra-

dativa e adaptada pelas negociações prévias. Com o processo da administração 

de crises, a presença de crise transforma a resistência em apoio à mudança. Em 

alguns casos, geram-se crises para obter apoios. O processo da resistência ad-

ministrada permite ajustar a resposta da organização às pressões externas em 

termos de tempo, e às condições internas relativas ao poder, superando as re-

sistências com sua modularidade e flexibilidade características. 
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CAPÍTULO 3 – SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL 

Para introduzir e embasar o estudo teórico dos sistemas de gestão empresari-

ais, num primeiro momento serão apresentados os conceitos de sistema e de 

sistema de gestão. Na seqüência, então, os elementos constituintes dos siste-

mas de gestão empresarial serão introduzidos. 

Segundo Bertalanffy (1968), a Teoria Geral dos Sistemas dá ênfase à inter-

relação e interdependência entre os componentes que formam um sistema, que 

é visto como uma totalidade integrada, sendo impossível estudar seus elemen-

tos isoladamente. É disso que tratam os conceitos de transação e globalidade. 

O primeiro refere-se à interação simultânea e interdependente entre os compo-

nentes de um sistema, e o segundo diz que um sistema constitui um todo único. 

Dessa forma, qualquer mudança em uma das partes afetará todo o conjunto. 

Segundo Churchman (1972), os sistemas são constituídos de conjuntos de 

componentes que atuam juntos na execução do objeto global do todo. O enfo-

que sistêmico é simplesmente um modo de pensar a respeito desses sistemas 

totais e seus componentes. 

Segundo Maximiano (2000: 533), “sistema é um conjunto de recursos que inte-

ragem para formar um todo organizado e produzir algum tipo de resultado ou e-

feito”. 

Para Oliveira (2004: 15), 

sistema é um conjunto de partes que interagem e se interdepen-
dem, formando um todo único com objetivos e propósitos em 
comum, efetuando sinergicamente determinada função. É com-
posto por outros sistemas menores, denominados subsistemas, 
que estão seqüencialmente dependentes uns dos outros, como 
se fossem elos de uma corrente. O desempenho de cada uma 
dessas partes define o sucesso do sistema maior e, se um deles 
falhar, compromete-se o desempenho de todos eles. 

Segundo Oliveira (2001a), os componentes que integram um sistema são: 

Objetivos - referem-se tanto aos objetivos dos usuários do sistema, quanto aos 

do próprio sistema. O objetivo é a própria razão da existência do sistema, ou se-

ja, é a finalidade para a qual o sistema foi criado; 
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Entradas - caracterizam as forças que fornecem ao sistema o material, a infor-

mação e a energia para a operação ou processo, que gerará determinadas saí-

das sintonizadas com os objetivos estabelecidos; 

Processo de transformação – é a função que possibilita a transformação de um 

insumo (entrada) em um produto, serviço ou resultado (saída). Esse processo é 

a maneira pela qual os elementos componentes interagem, a fim de produzir sa-

ídas desejadas; 

Saídas - correspondem aos resultados do processo de transformação. As saídas 

podem ser definidas como as finalidades para as quais se uniram objetivos, atri-

butos e relações do sistema. As saídas devem ser, portanto, coerentes com os 

objetivos do sistema e, tendo em vista o processo de controle e avaliação, de-

vem ser quantificáveis de acordo com parâmetros previamente estabelecidos; 

Controles e avaliações do sistema – devem verificar se as saídas estão coeren-

tes com os objetivos estabelecidos. Para realizar o controle e a avaliação de 

maneira adequada, é necessário adotar uma medida do desempenho do siste-

ma; e 

Retroalimentação ou feedback – é a reintrodução de uma saída sob a forma de 

informação no sistema. É um processo de comunicação que reage a cada en-

trada de informação, incorporando o resultado da ação resposta desencadeada 

por meio de nova informação, a qual afetará seu comportamento subseqüente, e 

assim sucessivamente. As informações realimentadas são resultados das diver-

gências verificadas entre as respostas de um sistema e os parâmetros estabele-

cidos. 

A visualização gráfica do conceito de sistema apontado por Oliveira (2001a) po-

de ser verificada na Figura 03. 

Este autor ainda enfatiza a importância do ambiente para o desempenho do sis-

tema e o define da seguinte forma:  

ambiente de um sistema é o conjunto de todos os fatores que, 
dentro de um limite específico, se possa conceber como tendo 
alguma influência sobre a operação do sistema e que quando há 
qualquer alteração no sistema possa mudar ou alterar suas ca-
racterísticas e vice-e-versa. 
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       Fonte: Oliveira, 2001(a). 

Figura 03: Componentes de um sistema 

O ambiente de um sistema empresarial pode ser representado conforme a Figu-

ra 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2001(a). 

Figura 04: Ambiente de um sistema empresarial 

Segundo Tachizawa; Faria (2002), o ambiente da pequena empresa pode ser 

visualizado por meio de uma análise do seu macroambiente e do seu microam-

biente. 

No macroambiente, tem-se maior amplitude das forças externas e das variáveis 

não-controláveis que afetam todos os agentes no meio ambiente da organiza-

ção, sejam elas as econômicas, demográficas, físicas/ecológicas, tecnológicas, 
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político-legais ou socioculturais. Tais entidades externas operam num macroam-

biente cujas forças e megatendências criam oportunidades e ameaçam a orga-

nização. Tratam-se de variáveis não-controláveis, que a organização deve moni-

torar e com as quais vai interagir. 

Em relação ao microambiente, devem-se analisar os concorrentes, os órgãos 

normatizadores, assim como os fornecedores e clientes. Quanto aos concorren-

tes, deve-se identificar suas origens e sua segmentação, e também os esforços 

de vendas em termos de propaganda, prazo de atendimento, distribuição, ga-

rantia/assistência técnica, segmentação de mercado e inovação de produtos. 

Quanto aos órgãos normatizadores, é importante observar a sua influência no 

comportamento da organização. Quanto aos fornecedores, deve-se mapear as 

principais matérias-primas, o potencial humano, a tecnologia e a escala mínima 

econômica e/ou requisitos/especificações técnicas. E, quanto aos clientes, deve-

se levantar suas necessidades, para que se possa atendê-las. Estes elementos 

podem ser visualizados na Figura 05. 

Fonte: Tachizawa; Faria, 2002. 

Figura 05: Ambiente das empresas de pequeno porte 

Para Arantes (1998), um sistema de gestão empresarial tem como principal ob-

jetivo dar suporte adequado para a administração criar o futuro desejado para o 

negócio, estabelecendo objetivos, rumos, estratégias voltadas a produtos e 
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mercados rentáveis, promovendo o desenvolvimento de talentos, assegurando a 

produtividade, enfim, tudo que leve à consecução dos resultados empresariais 

desejados. 

Ferreira; Reis; Pereira (2001) apresentam um esquema bastante didático para 

representar um sistema empresarial, conforme pode ser visto na Figura 06. 

Fonte: Adaptado de Ferreira; Reis; Pereira, 2001. 

Figura 06: Sistema empresarial 

Os sistemas empresariais variam de empresa para empresa, pois a natureza 

das mesmas é bastante diversificada, demandando, portanto, os mais variados 

tipos de subsistemas, os quais contribuem para que os objetivos empresariais 

sejam alcançados com a máxima eficiência. Oliveira (2001a) identifica os se-

guintes subsistemas pertencentes aos sistemas empresariais: 

a) Subsistemas principais (produção e mercadológico); 

b) Subsistemas complementares (contábil, financeiro e recursos humanos); e 

c) Subsistemas de apoio (processamento de dados, organização e métodos, ju-

rídico, etc.). 

O mesmo autor, no entanto, salienta que esta subdivisão do sistema empresarial 

serve apenas como referência, e que os gestores e os analistas de sistemas e 

métodos devem verificar a melhor forma de decompor sua empresa em subsis-

temas. 
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3.1 Estrutura organizacional 

Segundo Mintzberg apud Ozaki (2003), “a estrutura de uma organização pode 

ser definida simplesmente pela soma total das forças em que ela divide seu tra-

balho em tarefas distintas e então alcança a coordenação entre elas”. 

Segundo Santos (2001), o desenho organizacional é o processo pelo qual a 

administração cria uma estrutura de tarefa e de autoridade. O processo é a de-

cisão pela qual os administradores avaliam os benefícios relativos de tarefas e 

estruturas de autoridades, enquanto que a estrutura é o conjunto de relações re-

lativamente fixas, resultante do processo decisório anterior. Para o autor, a es-

trutura organizacional envolve os seguintes aspectos: 

- Definição da tarefa: divisão da tarefa total em tarefas menores; 

- Departamentalização: recombinação das tarefas individuais e reagrupamento; 

- Amplitude de controle: tamanho apropriado do grupo; e 

- Delegação: distribuição da autoridade entre as tarefas ou grupo de tarefas. 

Segundo Oliveira (2001a), “a estrutura organizacional é o conjunto ordenado de 

responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organi-

zacionais de uma empresa”. 

Esse autor subdivide a estrutura organizacional em três componentes básicos: 

sistema de responsabilidade (resultado da alocação de atividades), sistema de 

autoridade (resultado da distribuição do poder) e sistema de comunicações (re-

sultado da interação entre unidades organizacionais). 

Segundo ele, a estrutura organizacional deve ser delineada com objetivos e es-

tratégias estabelecidos, ou seja, ela é uma ferramenta básica para alcançar as 

situações almejadas pela empresa. 

Para Drucker (1987), a melhor das estruturas não será capaz de assegurar 

qualquer resultado ou desempenho, mas a estrutura errada garante o mau de-

sempenho, gerando atritos e frustrações. 

Segundo Santos (2001), os quatro principais fatores que influenciam as deci-

sões sobre a estrutura organizacional são o ambiente, o tamanho, a tecnologia 

dominante e a estratégia da organização. 
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A forma usual de se representar estruturas organizacionais é por meio do orga-

nograma da empresa que, para Oliveira (2001a), trata-se da representação grá-

fica de apenas “alguns” aspectos da estrutura organizacional. 

Segundo o autor, os tipos mais comuns de organogramas são baseados em 

formas de departamentalizações, que podem ser: por quantidade, funcional, ter-

ritorial, por produtos ou serviços, por clientes, por processos, por projetos, matri-

cial e misto. 

O organograma baseado na departamentalização por quantidade (Figura 07) é 

caracterizado pelo agrupamento de certo número de pessoas não diferenciá-

veis, sob as ordens de um determinado superior (OLIVEIRA, 2001a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 2001(a). 

Figura 07: Exemplo de estrutura organizacional departamentalizada por quanti-

dade 

Esse autor ainda ressalta que sua utilização tem diminuído principalmente devi-

do aos seguintes fatores: desenvolvimento dos recursos humanos, os trabalhos 

em equipes especializadas são mais eficientes que os baseados em número de 

pessoas, e não se aplica adequadamente aos níveis intermediários e mais ele-

vados da empresa. Porém, mesmo para os níveis mais baixos, sua validade res-

tringe-se a determinados setores do processo produtivo. 
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A estrutura organizacional funcional agrupa as atividades de acordo com as fun-

ções da empresa. Segundo Oliveira (2001a), este tem sido o tipo de estrutura 

organizacional mais utilizado pelas empresas de uma forma geral. 

Oliveira (2001a) ainda argumenta que, desde que a empresa esteja numa situa-

ção de padrão de desempenho adequado, a estrutura organizacional funcional 

(Figura 08) é um tipo bastante racional e interessante de ser utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 2001(a). 

Figura 08: Exemplo de estrutura organizacional funcional 

No entanto, deve-se estar atento à possibilidade da ocorrência dos seguintes 

problemas: surgimento de “impérios”, problemas de comunicação e de entendi-

mento, excesso de burocracia na execução das atividades, dentre outros. 

Para Maximiano (2000), a estrutura do tipo funcional é bastante apropriada para 

pequenas empresas, principalmente aquelas que estão no início de sua vida e 

que produzem poucos produtos ou serviços. 

A estrutura organizacional territorial (Figura 09), também conhecida como depar-

tamentalização por localização geográfica, geralmente é utilizada em empresas 

territorialmente dispersas. Baseia-se no princípio de que todas as atividades que 

se realizam em determinado território devem ser agrupadas e colocadas sob as 

ordens de um administrador (OLIVEIRA, 2001a). 

O referido autor elenca as seguintes vantagens da utilização deste tipo de estru-

tura: vantagem econômica de determinadas operações locais, possibilidade 

maior de treinamento de pessoal pela atuação direta no território considerado, 
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possibilidade de uma ação mais imediata em determinada região e maior facili-

dade para conhecer os fatores e os problemas locais por ocasião da decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 2001(a). 

Figura 09: Exemplo de estrutura organizacional territorial 

E as seguintes desvantagens: duplicação de instalações e de pessoal se não 

houver um planejamento muito efetivo; pode deixar em segundo plano a coor-

denação, tanto nos aspectos de planejamento, execução e controle da empresa, 

como nos aspectos de métodos, em face do grau de liberdade e autonomia co-

locado nas regiões ou filiais; e tende a aumentar demasiadamente a preocupa-

ção territorial concentrando-se nos aspectos mercadológicos e de produção, 

deixando em segundo plano a especialização necessária e dando pouca impor-

tância às outras áreas da empresa. 

Maximiano (2000) ressalta que o emprego da estrutura organizacional territorial 

pode ocorrer tanto no primeiro nível, logo abaixo do administrador principal, 

quanto em níveis inferiores. Ela é utilizada no primeiro caso, primeiro nível hie-

rárquico, quando há um grau elevado de dispersão geográfica de todas as ativi-

dades.  Nesse caso, cada território torna-se virtualmente uma empresa distinta. 

É o caso das grandes corporações multinacionais, para as quais cada país é, 

normalmente, uma divisão. 

Nos níveis que ficam abaixo do administrador principal, é muito comum a utiliza-

ção do critério territorial para organizar as áreas de vendas e de prestação de 

serviços, principalmente quando a organização concentra suas atividades pro-
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dutivas e as administrativas num único lugar, mas tem operações comerciais e 

de serviços em áreas dispersas. 

A estrutura organizacional departamentalizada por produtos ou serviços (Figura 

10) é caracterizada pelo agrupamento de setores e funções inerentes a cada um 

dos produtos ou serviços da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 2001(a). 

Figura 10: Exemplo de estrutura organizacional departamentalizada por produ-

tos ou serviços 

Para Koontz; O’Donell (1981), a estrutura por produtos ou serviços é um proces-

so evolutivo de organizações que adotam, inicialmente, a estrutura funcional, 

restringindo o número de subordinados indiretos ao expandirem o trabalho ad-

ministrativo e a amplitude de controle. 

Segundo Oliveira (2001a), suas principais vantagens são: 

- Facilita a coordenação dos resultados esperados de cada grupo de produtos, 

pois cada um deles funciona como uma unidade de resultados; 

- Propicia a alocação de capital especializado para cada um dos grupos de pro-

dutos; 

- Facilita a utilização máxima da capacitação dos recursos, inclusive os huma-

nos, por meio de seu conhecimento especializado; 
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- Fixa a responsabilidade dos departamentos para um produto ou linha de pro-

dutos ou serviços. O departamento é orientado para todos os aspectos básicos 

de seu produto, como comercialização, desenvolvimento, etc.; 

- Propicia maior facilidade para coordenação interdepartamental, uma vez que a 

preocupação básica é o produto ou serviço, e as diversas atividades departa-

mentais tornam-se secundárias e precisam sujeitar-se ao objetivo principal, que 

é o produto ou serviço; 

- Permite maior flexibilidade, pois as unidades de produção podem ser maiores 

ou menores, conforme as condições mudem, sem interferir na estrutura organi-

zacional; e 

- Propicia condições favoráveis para a inovação e a criatividade, já que estas 

requerem cooperação e comunicação de vários grupos contribuintes para o pro-

duto ou serviço. 

Com relação às desvantagens, o autor ressalta que esse tipo de estrutura pode 

ser de coordenação mais difícil quando do estabelecimento de políticas gerais 

da empresa, pode propiciar aumento de custos pelas duplicidades de atividades 

nos vários grupos de produtos ou serviços, pode criar uma situação em que os 

gerentes de produtos tornam-se muito poderosos, desestabilizando, assim, a es-

trutura da empresa, e pode provocar problemas nos seus recursos humanos em 

função de temores e ansiedades quando da existência de situações de instabili-

dade externa. 

A estrutura organizacional departamentalizada por clientes (Figura 11) agrupa 

seus setores e atividades em função da sua cartela de clientes. 

Segundo Oliveira (2001a), esse tipo de estrutura permite que a empresa tire 

proveito das condições de grupos de clientes bem definidos, e assegure reco-

nhecimento e atendimento rápido e contínuo dos diferentes tipos e classes de 

clientes. 

Ele ressalta que deve existir uma grande preocupação com as possíveis dificul-

dades da necessidade de convivência entre esse tipo de estrutura e as demais, 

pois, em boa parte das vezes, os gerentes dos departamentos de clientes a-

cham que merecem tratamento diferenciado. Esse tipo de estrutura pode tam-
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bém provocar a utilização inadequada dos recursos humanos e dos equipamen-

tos da empresa, em termos de grupos de clientes. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 2001(a). 

Figura 11: Exemplo de estrutura organizacional departamentalizada por clientes 

Para Santos (2001), a estrutura organizacional por cliente é mais apropriada pa-

ra organizações que produzem em larga escala e onde o processo produtivo é 

desdobrado seqüencialmente em diversas fases, sendo cada fase desenvolvida 

por um setor ou departamento especializado. 

A organização da estrutura por cliente pode ser utilizada em qualquer nível hie-

rárquico e área funcional, sempre que houver diferenças marcantes entre os cli-

entes, justificando algum tipo de tratamento especializado: volume de compras, 

características especiais dos produtos, intensidade e freqüência do atendimento 

exigido. A existência de um departamento para cada cliente, ou pelo menos pa-

ra cada um dos clientes mais importantes da empresa, é um caso extremo da 

aplicação deste tipo de estrutura (MAXIMIANO, 2000). 

Na estrutura departamentalizada por processos (Figura 12) as atividades são 

agrupadas de acordo com as etapas de um processo, considerando, portanto, a 

maneira mais fácil pela qual são executados os trabalhos ou processos para 

consecução de uma meta específica (OLIVEIRA, 2001a). 

Segundo esse último autor, este tipo de estrutura possibilita maior especializa-

ção de recursos alocados e uma comunicação mais rápida de informações téc-

nicas. Por outro lado, deve-se tomar cuidado com a possibilidade de perda da 

visão global do andamento do processo e da possível dificuldade em se efetuar 

ajustes. 
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Fonte: Oliveira, 2001(a). 

Figura 12: Exemplo de estrutura organizacional departamentalizada por proces-

sos 

Para Cury (1990), uma organização estruturada com base em projetos (Figura 

13) envolve diferenciação e agrupamento de atividades em concordância com 

as saídas ou resultados de um ou vários projetos. Esse tipo de estruturação re-

quer um modelo organizacional flexível e mutável, capaz de adaptar-se rapida-

mente às mudanças organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 2001(a). 

Figura 13: Exemplo de estrutura organizacional por projetos 

Na estrutura organizacional baseada em projetos, as atividades e as pessoas 

recebem atribuições temporárias. O gerente de projeto é responsável pela reali-
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que havia sido destinado ao projeto é designado para outros departamentos ou 

outros projetos (OLIVEIRA, 2001a). 

O referido autor destaca que este tipo de estrutura permite alto grau de respon-

sabilidade do grupo de execução do projeto, pois possibilita que os funcionários 

envolvidos tenham alto grau de conhecimento de todos os trabalhos inerentes 

ao projeto; possibilita alto grau de versatilidade e adaptabilidade por meio da ge-

ração de novas idéias e técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos; pos-

sibilita melhor atendimento ao cliente do projeto; e permite melhor cumprimento 

de prazos e orçamentos. 

Ele também aconselha bastante atenção nos seguintes pontos fracos deste tipo 

de estrutura: 

- Se o gerente de projeto não estiver cuidando adequadamente da parte admi-

nistrativa ou estiver valorizando demasiadamente a parte técnica, pode-se gerar 

uma situação de recursos ociosos ou mal empregados, prejudicando a empresa 

do ponto de vista econômico; 

- Em geral, neste tipo de estrutura, verifica-se um sistema de comunicação e de 

tomada de decisão deficientes, principalmente porque cada grupo procura dedi-

car-se a seu próprio projeto, esquecendo que é parte integrante da empresa; e 

- O tamanho do grupo tem se apresentado como um problema, pois sua eficácia 

e eficiência estão diretamente relacionadas ao seu tamanho, isto é, quanto mai-

or for o grupo, menor é seu poder de maleabilidade, manobra e flexibilidade, e 

seu sentido de responsabilidade coletivo tende a ser diminuído. Por outro lado, 

suas limitações em termos de comunicação, preocupação com problemas inter-

nos e relacionamento humano podem ficar evidenciadas. 

Maximiano (2000) ressalta que os projetos sempre são feitos por encomenda de 

um cliente externo ou interno; daí serem diferentes uns dos outros. Logo, sem-

pre resultam no fornecimento de um produto ou serviço singular (equipamento, 

edifício, evento, novo produto, etc.), que deve ser realizado dentro de certo limi-

te de tempo e custo. 

Segundo Oliveira (2001a), a estrutura organizacional matricial é representada 

pela sobreposição de dois ou mais tipos de estrutura diferentes sobre a mesma 
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pessoa.  Em geral, essa sobreposição refere-se à fusão entre a estrutura fun-

cional e a estrutura por projetos. 

Esse mesmo autor ainda afirma que, para o bom funcionamento deste tipo de 

estrutura, é essencial que sejam claramente definidas as atribuições de cada um 

dos elementos que a integram. Porém, ainda assim existe uma grande possibili-

dade do surgimento de conflitos em função da sobreposição de comandos. 

A estrutura organizacional matricial é uma forma de se manterem as unidades 

funcionais criando relações horizontais entre elas (SANTOS, 2001). 

Segundo Oliveira (2001a), os gerentes de projeto não apreciam assumir respon-

sabilidades sem autoridade completa sobre os elementos funcionais, e estes, 

por sua vez, não gostam de ter muitos chefes. Por outro lado, os gerentes fun-

cionais também não apreciam compartilhar responsabilidades com os gerentes 

de projeto. 

Pelo exposto, é extremamente importante o estudo da liderança dos elementos 

da alta administração, que têm grande influência em relação ao conflito pratica-

mente inevitável inerente a este tipo de estrutura, que pode ser minimizado se 

administrado com eficiência, à partir da exigência de um nível elevado de confi-

ança mútua e capacidade de improvisação na solução de problemas. 

A grande vantagem da estrutura matricial decorre da combinação de dois tipos 

de estrutura. Enquanto a organização funcional favorece a especialização e a 

acumulação de conhecimento, a organização por projetos favorece a orientação 

para algum tipo de resultado ou problema a ser resolvido. Já a estrutura matrici-

al equilibra esses dois tipos de vantagens, combinando a competência técnica 

da estrutura funcional com a ação orientada para o resultado da organização de 

projeto, conforme pode ser visto na Figura 14 (MAXIMIANO, 2000). 

Pinto (2002), com base em uma série de outros estudos, ressalta que os tipos 

de estruturas mais apropriados para empresas que trabalham com o desenvol-

vimento de projetos em geral, incluindo-se aqui os de edificações, são: estrutura 

funcional, por projetos e matricial. 

Analisando por outro aspecto, Oliveira (2001a) identifica dois tipos principais de 

estruturas: a formal e a informal. A estrutura formal é aquela deliberadamente 

planejada e formalmente representada, em alguns de seus aspectos, pelo orga-
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nograma da empresa. Já a estrutura informal é a rede de relações sociais e 

pessoais que não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Surge da 

interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontanea-

mente quando as pessoas se reúnem e, portanto, apresenta relações que usu-

almente não constam do organograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 2001(a). 

Figura 14: Exemplo de estrutura organizacional matricial 

O fato é que os grupos, sobretudo os informais, desempenham funções de ata-

que e defesa. Indivíduos que se sentem ameaçados e querem proteger-se, ou 

que pretendem preservar ou conquistar posições, e percebem uma identidade 

de interesses entre si, tendem a agregar-se para fazê-lo (MAXIMIANO, 2000). 

A estrutura informal, em geral, tem sido um grande empecilho para o bom de-

sempenho das empresas, oferecendo grande resistência às ordens formais, al-

terando-as ou cumprindo-as de maneira diferente do desejado. Para Oliveira 

(2001a), independentemente de quão útil ou prejudicial ela é, o executivo logo 

percebe que a sua primeira característica é não poder ser extinta. 
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A situação ideal seria aquela onde o gestor tem controle total sobre as duas es-

truturas, formal e informal. No entanto, essa condição é praticamente impossível 

de ser conseguida. A alternativa é identificar, interpretar e constantemente moni-

torar a estrutura informal, de maneira que a empresa tente usufruir e, se possí-

vel, até induzir, de forma positiva, sua atuação. 

Cabe ressaltar que, independentemente do seu tipo, a pequena empresa é ca-

racterizada por uma estrutura organizacional simples, possui poucos níveis hie-

rárquicos e um altíssimo nível de concentração de autoridade (SCHEL, 1995). 

Segundo Mundim (1999), as pequenas empresas geralmente apresentam hie-

rarquia menos rígida, reduzida complexidade interna e alto nível de flexibilidade, 

propriedades que as fazem mais aptas a enfrentar a exigência de maior agilida-

de imposta pelo atual nível de competitividade do mercado. 

Ele salienta ainda que estas características possibilitam às pequenas empresas 

respostas mais efetivas às demandas dos clientes. Clientes de PMEs (Pequenas 

e Médias Empresas) valorizam suas rápidas respostas, aceitando níveis de pre-

ços um pouco mais alto que o da concorrência, característica inerente a produ-

ção em baixa escala e com maior grau de personalização. 

3.2 Planejamento estratégico 

Para que uma empresa crie novas formas de fazer seu negócio, ela necessita 

renovar sua estrutura interna e ser capaz de criar o futuro, estabelecendo seu 

planejamento a partir de novos mercados. A alta gerência precisa identificar o-

portunidades não percebidas por outras equipes e ser capaz de explorá-las, vi-

sualizando as tendências e prevendo as oportunidades com base na análise de-

talhada do contexto social, econômico e ambiental (NETO; PEREIRA; FITTI-

PALDI, 2003). 

O processo de planejamento é uma ferramenta utilizada para administrar as re-

lações tanto pessoais como organizacionais com o futuro. As decisões que in-

fluenciarão o futuro são decisões de planejamento (MAXIMIANO, 2000). Com 

base nesse conceito, o autor define planejamento de várias maneiras: 

planejar é definir objetivos ou resultados a serem alcançados, é 
definir meios para possibilitar a realização de resultados, é inter-
ferir na realidade para passar de uma situação conhecida a outra 
situação desejada dentro de um intervalo de tempo definido e é 
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tomar no presente decisões que afetem o futuro, para reduzir 
sua incerteza (MAXIMIANO, 2000: 175). 

Vico Mañas (2004) afirma que todo planejamento requer sempre a existência de 

objetivos externos; é formalmente um instrumento de tomada de decisões, é es-

sencialmente dinâmico e evolutivo, e ainda só terá êxito se considerar as pes-

soas que fazem e aqueles às quais está dirigido o trabalho.  

Cabe ressaltar que não é possível fazer um bom planejamento se a empresa 

não consegue controlar seus processos eficientemente. A informação é base vi-

tal para a estratégia, e a falta de uso de tecnologia de informação ou seu uso i-

nadequado significa uma perda de qualidade de informações na empresa. A pe-

quena empresa, por ser tão flexível, necessita ainda mais de informações de 

qualidade para que o seu gestor tome a decisão correta no menor espaço de 

tempo possível (SEGURA; SAKATA; RICCIO, 2003). 

A estratégia é a forma de construir o futuro a partir da análise detalhada dos as-

pectos macroeconômicos, sendo que o administrador deve elaborar um mape-

amento das capacidades a serem construídas, permitindo a aproximação suces-

siva do futuro (PRAHALAD; HAMEL,1995). 

A construção do futuro pode ser esquematizada como um processo que visa a 

adaptação a um novo espaço competitivo, posicionando de maneira mais favo-

rável a organização no mercado. A organização necessita repensar três impor-

tantes fatores para alcançar esse objetivo: a competitividade, a estratégia e a 

própria organização. 

Maximiano (2000) argumenta que a necessidade de planejar estrategicamente é 

resultado de dois conjuntos de forças principais: o primeiro compreende as opor-

tunidades e desafios criados pelos segmentos do ambiente, como concorrência, 

consumidores, tecnologia, fontes de matéria-prima e outros elementos; e o se-

gundo compreende os problemas e oportunidades que surgem nos sistemas in-

ternos da organização, como as competências de seus funcionários, a tecnolo-

gia de suas máquinas, equipamentos e processos, sua disponibilidade de capi-

tal, etc. 

Astraukas (2003), com base nos modelos propostos por Almeida (2001), Oliveira 

(2001a), Rasmussen (1990) e Vasconcellos Filho (1983), afirma que, indepen-
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dentemente do modelo de planejamento estratégico adotado, algumas caracte-

rísticas são comuns a maior parte das metodologias existentes. São elas: 1 – 

definição de um grupo patrocinador que identifique e exponha suas expectati-

vas; 2 – análise dos aspectos internos à empresa; 3 – análise do ambiente ex-

terno à empresa; 4 – estabelecimento de metas e objetivos; 5 – formulação de 

projetos ou planos de ação; e 6 – avaliação e controle do plano. 

De acordo com Marchesnay apud Almeida (1994), a teoria de análise estratégi-

ca ignora a existência da pequena e média empresa. Muitas técnicas utilizadas 

nas metodologias conhecidas de planejamento estratégico são difíceis de serem 

aplicadas às pequenas empresas que, na maioria das vezes, têm o próprio dono 

como administrador e planejador. Além disso, em geral, o dono da empresa en-

tende do processo de atividade do negócio, mas não de seu planejamento estra-

tégico. 

Segundo Terence; Escrivão (2001), o planejamento estratégico praticamente 

não é utilizado pelas pequenas empresas, pois as metodologias existentes fo-

ram desenvolvidas para grandes empresas, e não levam em consideração suas 

particularidades. 

As micro e pequenas empresas geralmente são dirigidas por um pequeno nú-

mero de proprietários que acumulam diversas funções administrativas, consu-

mindo grande parte do tempo em atividades de produção e venda e deixando 

pouco tempo para o planejamento estratégico. Com isso, as decisões acabam 

sendo tomadas com base em uma análise superficial do mercado e “feeling” do 

proprietário, quando na verdade deveriam ser tomadas com base em informa-

ções acuradas e atualizadas (SEGURA; SAKATA; RICCIO, 2003). 

SEBRAE (2004) sugere uma estrutura básica para elaboração do planejamento 

estratégico específico para micro e pequenas empresas, composto por quatro 

fases principais: formulação dos objetivos organizacionais, análise interna das 

forças e limitações da empresa, análise externa e formulação de alternativas es-

tratégicas. A seguir, essas quatro fases serão um pouco melhor explicadas: 

1. Formulação dos objetivos organizacionais: a empresa define os objetivos glo-

bais que pretende alcançar à longo prazo e estabelece a ordem de importância 

e prioridade em uma hierarquia de objetivos; 
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2. Análise interna das forças e limitações da empresa: faz-se uma análise das 

condições internas da empresa para permitir a avaliação dos principais pontos 

fortes e pontos fracos que a organização possui. Os pontos fortes constituem as 

forças propulsoras da organização, que facilitam o alcance dos objetivos organi-

zacionais, e devem ser reforçados, enquanto que os pontos fracos constituem 

as limitações e forças restritivas que dificultam ou impedem o seu alcance, e de-

vem ser superados. 

Essa análise interna envolve: análise dos recursos (recursos financeiros, máqui-

nas, equipamentos, matérias-primas, recursos humanos, tecnologia, etc.) de que 

a empresa dispõe para as suas operações atuais ou futuras;  

análise da estrutura organizacional da empresa, seus aspectos positivos e nega-

tivos, divisão de trabalho entre departamentos e unidades e como os objetivos 

organizacionais foram distribuídos em objetivos departamentais; e 

avaliação do desempenho da empresa, em termos de lucratividade, produção, 

produtividade, inovação, crescimento e desenvolvimento dos negócios. 

3. Análise externa: trata-se de uma análise do ambiente externo à empresa que 

lhe impõe desafios e oportunidades. A análise externa envolve: mercados a-

brangidos pela empresa (características atuais e tendências futuras, oportunida-

des e perspectivas); concorrência ou competição (empresas que atuam no mer-

cado disputando os mesmos clientes, consumidores ou recursos); e conjuntura 

econômica (tendências políticas, sociais, culturais e legais que afetam a socie-

dade e todas as demais empresas). 

4. Formulação das alternativas estratégicas: nessa fase do planejamento estra-

tégico formulam-se as alternativas que a organização pode adotar para alcançar 

os objetivos organizacionais pretendidos, tendo em vista as condições internas e 

externas. As alternativas estratégicas constituem os cursos de ação futura que a 

organização deverá adotar para atingir seus objetivos globais. 

Ainda segundo SEBRAE (2004), o planejamento estratégico deve comportar de-

cisões sobre o futuro da organização, tais como: 

- Objetivos organizacionais à longo prazo e seu desdobramento em objetivos 

departamentais detalhados; 
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- As atividades escolhidas, isto é, os produtos (bens ou serviços) que a organi-

zação pretende produzir ou descartar; 

- O mercado visado pela organização, ou seja, os consumidores ou clientes que 

ela pretende abranger com seus produtos/serviços; 

- Os lucros esperados para cada uma de suas atividades; 

- Alternativas estratégicas quanto às suas atividades (manter o produto atual, 

maior penetração no mercado, desenvolvimento de novos mercados, etc.); 

- Interação vertical em direção aos fornecedores de recursos ou integração hori-

zontal em direção aos consumidores ou clientes; e 

- Novos investimentos em recursos (materiais, financeiros, máquinas e equipa-

mentos, recursos humanos, tecnologia, etc.) para inovação (mudanças) ou para 

crescimento (expansão). 

3.3 Marketing 

A American Marketing Association apud Cobra (1992: 23) define marketing da 

seguinte forma: “é o processo de planejamento e execução, desde a concepção, 

apreçamento, promoção e distribuição de idéias, mercadorias e serviços para 

criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais”. 

Para Kotler (2000: 30), “marketing é um processo social por meio do qual pes-

soas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam 

com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com ou-

tros”. 

Para Las Casas (1997: 26), 

marketing é a área do conhecimento que engloba todas as ativi-
dades concernentes às relações dos consumidores, visando al-
cançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos, con-
siderando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que 
essas relações causam no bem-estar da sociedade. 

O grande ponto em comum, explícito ou implícito na maioria das definições de 

marketing, é a busca pela satisfação dos clientes e, como conseqüência disso, 

evidencia-se a necessidade de identificação das suas necessidades (MCKEN-

NA, 1993). 



 79

Segundo Richers (1996), as funções básicas do marketing são: análise, adapta-

ção, ativação e avaliação. A análise é utilizada para compreender as forças vi-

gentes no mercado em que opera ou pretende operar a empresa; a adaptação 

tem o objetivo de ajustar a oferta da empresa às forças externas detectadas por 

meio da análise; a ativação é o conjunto de medidas destinadas a fazer com que 

o produto atinja os mercados pré-definidos e seja adquirido pelos clientes com a 

freqüência desejada; e a avaliação é o controle sobre os processos de comer-

cialização e interpretação destes resultados, a fim de racionalizar os futuros pro-

cessos de marketing. 

Cobra (1992) afirma que o objetivo de um profissional de marketing é conseguir 

vender o máximo que um mercado possa absorver do seu produto/serviço. Para 

isso, o reconhecimento das forças ambientais que agem sobre uma organização 

é de importância estratégica para transformar problemas em oportunidades de 

crescimento. 

Kotler (1999) salienta que a maior parte dos mercados é grande demais para 

que uma única organização possa atender as suas necessidades. Assim, é ne-

cessário restringir o público-alvo por meio de segmentação. Desta forma, é pos-

sível envidar esforços concentrados para atender as necessidades de um grupo 

com características mais próximas. 

Cobra (1992) aponta alguns requisitos para a segmentação: deve-se definir cri-

teriosamente quem está dentro ou fora do segmento; um segmento precisa evi-

denciar um potencial atual ou uma necessidade futura; deve ser economicamen-

te vantajoso reagir aos esforços de marketing já existentes; e segmentos que 

surgem e desaparecem repentinamente não são interessantes. 

Westwood (1997: 71) afirma que "diferentes clientes têm diferentes necessida-

des. Nem todos exigem o mesmo produto e nem todos exigem os mesmos be-

nefícios do produto. Mesmo em relação a um produto individual, nem todos os 

clientes o comprarão pelos mesmos motivos". 

Um sistema de marketing é, geralmente, subdividido em um composto que con-

templa os seguintes aspectos: produto, distribuição, preço e promoção (KO-

TLER, 2000). 
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Para Kotler (2000), um produto é qualquer coisa que pode ser oferecida a um 

mercado para aquisição ou consumo incluindo-se objetos físicos, serviços, luga-

res, organizações e idéias. Levando-se em conta as definições e objetivos do 

marketing, a tarefa maior de um produto é satisfazer as necessidades do mer-

cado. Mckenna (1993) coloca que, do ponto de vista do consumidor, um produto 

tem uma infinidade de significados e que, portanto, é o mercado quem o define. 

Ainda segundo Kotler (2000), podem-se distinguir três conceitos básicos de pro-

duto: conceito de produto tangível – objeto físico ou serviço que é oferecido ao 

mercado-alvo, sua configuração física, estilo, embalagem e nome da marca; 

conceito de produto genérico – é a utilidade ou benefício essencial que está 

sendo oferecido ou procurado pelo comprador, e que nem sempre pode ser vi-

sualizado; e conceito de produto ampliado – é a totalidade dos benefícios que a 

pessoa recebe ou experimenta na obtenção de um produto, incluindo-se aspec-

tos como instalação, entrega, crédito, garantia, serviço pós-venda, etc. 

Assim como o produto, a distribuição deve satisfazer as necessidades do con-

sumidor. Para Cobra (1992), a função básica de um canal de distribuição é es-

coar a produção de bens em geral, sejam eles de consumo, industriais ou de 

serviço. 

Ele ainda observa que, sob o enfoque de uma economia de mercado, o preço é 

um valor arbitrário para o pagamento de um produto ou serviço, incluindo-se to-

dos os custos de produção e o lucro da empresa. Já para o consumidor, está re-

lacionado à qualidade e ao nível de satisfação que o produto pode oferecer. 

Esse autor ainda afirma que o preço é o principal fator do composto mercadoló-

gico e que, apesar de outros fatores influenciarem na decisão de compra, há um 

limite dentro do qual o preço é o fator decisivo para a motivação de compra do 

consumidor. 

Segundo Kotler (2002), promoção é a relação dos instrumentos que estão à dis-

posição do emitente, cujo papel principal é o da comunicação persuasiva. É di-

vidida basicamente em propaganda, relações públicas, promoção de vendas e 

merchandising. 

A propaganda é uma ferramenta de efeito à longo prazo que se utiliza das mí-

dias mais tradicionais disponíveis no mercado, enquanto que a promoção é o in-
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centivo e recompensa para induzir o impulso no momento da compra. O mer-

chandising é um trabalho de comunicação desenvolvido no ponto de venda com 

o objetivo de incrementá-la e as relações públicas são instrumentos institucio-

nais, e mesmo individuais, que procuram estar continuamente promovendo a 

imagem dos produtos e da própria organização. 

Para Kotler (2002), a interação de uma organização de serviços profissionais6, 

em termos mercadológicos, com seu ambiente, deve ser feita por meio de um 

composto de marketing específico formado pelos 7P’s (product, price, place, 

promotion, physical evidence, processes e people). 

Product (produto) significa a combinação de bens ou serviços que a empresa 

oferece aos mercados-alvo com o objetivo de satisfazer suas necessidades; pri-

ce (preço) consiste na soma em dinheiro que o cliente terá que pagar para rece-

ber o serviço, em conjunto com quaisquer custos não-financeiros, como tempo, 

negociação e conveniência, além de outros; place (distribuição) inclui tudo que a 

organização utiliza para colocar seus serviços à disposição do cliente-alvo; pro-

motion (comunicação) refere-se às atividades que comunicam os méritos do 

serviço e convencem os mercados-alvo a adquirí-los; physical evidence (evidên-

cia física) procura compensar o fato dos serviços serem intangíveis e, por isso, 

não poderem ser observados, tocados ou sentidos antecipadamente à sua pres-

tação; processes (processos) referem-se às maneiras de uma organização fazer 

seus negócios; e people (pessoas) são importantes, especialmente em ativida-

des de serviços profissionais, uma vez que elas são intangíveis e os clientes ne-

cessitam de indicações concretas para avaliar a qualidade e o valor do serviço 

prestado. 

Segundo Neves Jr. (2004), são vários os aspectos que influenciam a decisão 

dos clientes em relação à compra de determinado produto, inclusive os serviços 

profissionais, como por exemplo: a facilidade de acesso ou de estacionamento, 

facilidade de contato (cumprimento de horários, estrutura telefônica bem dimen-

sionada, celular, etc.), atendimento (gentil e eficaz do profissional e de toda a 

equipe – secretárias, atendentes, telefonistas, etc.), ambiente agradável (refrige-

rado, confortável, etc.), banheiro para clientes (impecável), horários (interessan-

                                                 
6 Kotler (2002) considera como serviços profissionais as atividades ligadas ao direito, à medicina, à arquite-
tura e engenharia (que inclui projetos de uma forma geral) e à consultoria em administração. 
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tes e oportunos para atendimento), atendimento no horário marcado (cumpri-

mento de promessas), agilidade no atendimento, eficácia na resolução do pro-

blema, etc.  

Segundo o referido autor, o que explica, em grande parte, o sucesso de alguns 

profissionais é a capacidade de gerir os fatores que interferem na percepção da 

qualidade dos serviços pelos clientes. Estes profissionais desenvolvem uma 

grande empatia, percebendo claramente quais são as expectativas de seus cli-

entes, de modo que não só as correspondem, mas  as superam. 

Os serviços profissionais, segundo Kotler (2002), têm as seguintes característi-

cas: são qualificados, possuem caráter consultivo e são voltados à solução de 

problemas, ainda que possam incluir algumas atividades de rotina; os profissio-

nais que os prestam têm uma identidade em comum, e reagem pelas tradições e 

códigos de ética, e envolvem um elevado grau de personalização. 

3.4 Gestão financeira 

Segundo Braga apud Silva (2002: 34),  

a função financeira compreende um conjunto de atividades rela-
cionadas com a gestão dos fundos movimentados por todas as 
áreas da empresa. Esta função é responsável pela obtenção dos 
recursos necessários e pela formulação de uma estratégia volta-
da para a otimização do uso desses fundos. Encontrada em 
qualquer tipo de empresa, a função financeira tem um papel mui-
to importante no desenvolvimento de todas as atividades opera-
cionais, contribuindo significativamente para o sucesso do em-
preendimento. 

Independentemente do sistema financeiro-contábil utilizado pela pequena em-

presa, Longenecker; Moore; Petty (1997) acreditam que este deverá cumprir um 

mínimo de exigências capazes de auxiliar o administrador na tomada de deci-

são, conforme demonstrado na Tabela 07. 

3.4.1 Custos e preço 

Conhecer, entender e acompanhar os custos de uma empresa é fundamental 

para manter suas contas sob controle. Estas atividades subsidiam o controle dos 

diversos processos na organização, sejam eles financeiros ou não. Somente 

monitorando os custos de uma empresa é possível encontrar soluções para sua 

redução. 
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Tabela 07: Exigências de um sistema financeiro-contábil de uma pequena em-

presa 

EXIGÊNCIAS DESCRIÇÃO 

I O sistema deverá apresentar resultados operacionais de forma clara 

e concisa. 

II Os relatórios deverão permitir análises de diferentes períodos, a fim 

de facilitar a compreensão por parte dos administradores das mudan-

ças ocorridas. 

III O sistema deverá dar condições de se editarem relatórios que su-

pram as necessidades dos administradores, bancos, credores, go-

verno e outros que se interessam pelas atividades da empresa. 

IV O sistema deverá auxiliar no controle da empresa, tanto financeiro 

como operacional. 

V O sistema deverá ser flexível às mudanças, pois as necessidades 

dos administradores tendem a seguir o mercado, que conseqüente-

mente exigirá que a formatação deste sistema se molde a estas mu-

danças. 

VI Os princípios contábeis deverão estar presentes no sistema utilizado. 

Fonte: Longenecker; Moore; Petty, 1997. 

Segundo Longenecker; Moore; Petty (1997), em uma pequena empresa bem-

sucedida, o preço precisa ser suficiente para cobrir o custo total mais uma mar-

gem de lucro. Para esses autores, o custo total inclui três componentes: o pri-

meiro é o custo do bem ou serviço oferecido para venda; o segundo componen-

te é o custo de venda, que inclui os custos com o pessoal comercial, com pro-

paganda, promoção, etc.; o terceiro componente é o custo com despesas ge-

rais, tais como suprimentos de escritório, água, luz, impostos, salário do pessoal 

administrativo, etc. 

Para Jones (1990), a comercialização de serviços de engenharia, onde há uma 

grande parcela de trabalho intelectual e necessidade de elevada capacidade 

técnica, deve estar pautada no fator confiança. 
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Para ele, a confiança é o grande gerador e catalisador de todo processo. Ela in-

duz a qualidade, conduz à definição dos prazos e a caracterização dos custos. A 

grande preocupação da empresa, portanto, deve ser a relação entre o valor e a 

qualidade do produto comercializado. Da coerência e consistência desses fato-

res deve nascer o preço. A Tabela 08 apresenta alguns conceitos básicos sobre 

custos. 

Tabela 08: Conceitos básicos sobre custos 

TÓPICOS DESCRIÇÃO 

Classificação dos 
custos 

Diretos: são aqueles que podem 

ser identificados e relacionados 

com o produto final. 

Indiretos: são aqueles que 

não podem ser alocados di-

retamente ao produto final. 

 

Comportamento dos 
custos 

Fixos: tendem a manter-se cons-

tantes nas alterações das ativida-

des operacionais. 

Variáveis: variam na propor-

ção direta das variações do 

nível de atividades. 

Direto ou variável: utiliza-se ape-

nas dos custos e despesas que 

têm relação proporcional e direta 

com a quantidade de produtos. 

Por absorção ou indireto: 

considera todos os custos e 

despesas, diretos ou indire-

tos, fixos ou variáveis. 

 

 

 

Método de 

custeamento Integral: é um prolongamento do 

custeio por absorção. Nem as 

despesas com vendas e adminis-

trativas são consideradas como 

gastos do período. 

Por atividades: aloca os cus-

tos fixos indiretos em cima 

das atividades geradoras 

desses custos, visando a-

primorar o custeamento dos 

produtos. 

Custo real: é calculado com dados 

dos gastos já ocorridos. 

Custo-padrão: é calculado 

baseado em eventos futuros 

ou desejados de custos. 

 

Formas de 

custeamento 

Custo orçado: tem por base antecipar os gastos que deverão o-

correr e afetarão o custeamento dos produtos. 

Fonte: Padoveze, 1996. 

De acordo com Padoveze (1996), o custo é uma conseqüência de administra-

ção, pois a empresa deverá gastar o mínimo possível para produzir seus produ-

tos, eliminando os desperdícios. Logo, o preço de venda é determinado pelo 
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mercado e não pelo critério adotado pela empresa para se conhecer o custo de 

seus produtos. 

Figueiredo apud Sell (2004: 40), afirma que 

o primeiro objetivo na formulação do preço de um produto é co-
brir todos os custos variáveis incorridos em sua fabricação e 
venda. O segundo objetivo é obter a maior margem possível a 
fim de que possam ser cobertos os custos fixos e seja obtido um 
lucro. 

Conforme IEF (2004), num mercado competitivo, os preços são formados pela 

lei da oferta e procura. Dado um determinado nível de preço no mercado para 

seu produto ou serviço, a empresa avalia se seu preço ideal de venda é compa-

tível com aquele vigente no mercado. 

Ainda segundo esta fonte, a metodologia dominante de formação de preços 

consiste na aplicação de um percentual (mark up) sobre o custo de produção ou 

operação. O percentual de mark up é geralmente aplicado sem um embasamen-

to mais profundo. Pode ser uma imitação do líder setorial, decisão administrati-

va, tradição, etc. Esse procedimento acarreta uma rentabilidade efetiva menor 

(caso mais raro) ou maior do que a acreditada. 

Quando a rentabilidade efetiva é menor do que a calculada, há perda de eficiên-

cia. No caso mais freqüente, rentabilidade efetiva maior, a empresa experimen-

ta, algum tempo depois, uma perda progressiva de mercado. Um importante 

princípio econômico estabelece que nenhuma empresa consegue manter lucros 

excessivos à longo prazo. 

As decisões de preço são vitais para a pequena empresa porque têm um impac-

to direto na sua receita e nos fluxos de caixa. A determinação do preço inicial é 

importante porque os clientes não gostam de aumentos e reagem negativamen-

te a mudanças nesse aspecto. Portanto, deve-se ter cuidado ao se tomar tais 

decisões pela primeira vez, reduzindo a probabilidade de mudanças (LONGE-

NECKER; MOORE; PETTY, 1997). 

3.4.2 Capital de Giro 

Boa parte dos esforços do administrador financeiro é canalizada para a resolu-

ção de problemas de capital de giro - formação e financiamento de estoques, 

gerenciamento de contas a receber e administração de déficits de caixa. Nesta 
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luta para sobreviver, a empresa acaba sendo arrastada pelos problemas de ges-

tão do capital de giro, e tende a sacrificar seus objetivos de longo prazo (IEF, 

2004). 

As dificuldades de capital de giro em uma empresa são devidas, principalmente, 

à ocorrência dos seguintes fatores: redução de vendas, crescimento da inadim-

plência, aumento das despesas financeiras e aumento de custos. 

Na situação mais freqüente, os problemas de capital de giro surgem como con-

seqüência de uma redução de vendas. Neste caso, o administrador financeiro 

se defronta com as seguintes questões: Como manter o capital de giro sob con-

trole diante de um quadro de redução das vendas? O que pode ser feito para e-

vitar uma crise maior? 

O IEF (2004) apresenta algumas alternativas de solução para essas questões: 

a) Formação de reserva financeira 

A ação preventiva tem um papel importante para a solução dos problemas de 

capital de giro. A principal ação consiste na formação de reserva financeira para 

enfrentar as mudanças inesperadas no quadro financeiro da empresa. A deter-

minação do volume dessa reserva deve levar em conta o grau de proteção que 

se deseja e a instabilidade do mercado. 

À primeira vista, poderia soar antieconômico a formação de uma reserva finan-

ceira, já que esta decisão tiraria recursos financeiros que, de outra forma, deve-

riam ser aplicados no investimento em ativos fixos, de modo a permitir a expan-

são da empresa. Porém, dada a alta volatilidade da economia brasileira, a for-

mação de reserva financeira para o capital de giro deveria ser uma das priorida-

des econômicas fundamentais da empresa. 

b) Encurtamento do ciclo econômico 

Quando a empresa encurta seu ciclo econômico - este pode ser definido como o 

tempo necessário à transformação dos insumos adquiridos em produtos ou ser-

viços -, suas necessidades de capital de giro se reduzem drasticamente. 

Na atividade de serviços, a redução do ciclo econômico significa, basicamente, 

trabalhar com um cronograma mais curto para a execução dos serviços. A redu-
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ção do ciclo econômico não é uma função tipicamente financeira. Ela requer o 

apoio de funções como produção, operação e logística. 

c) Controle da inadimplência 

A inadimplência dos clientes de uma empresa pode decorrer do quadro econô-

mico geral do país ou de fatores no âmbito da própria empresa.  
No primeiro caso, a contração geral da atividade econômica e a conseqüente 

diminuição da renda das pessoas tendem a aumentar a inadimplência. Nesta si-

tuação, a empresa tem pouco controle sobre o problema. 

Quando a inadimplência é decorrente de práticas de crédito inadequadas, esta-

belecidas pela própria empresa, existe uma solução viável para o problema. 

Neste caso, é preciso dar mais atenção à qualidade das vendas (tanto das ven-

das a crédito como das vendas faturadas) do que ao seu volume. No caso das 

vendas a crédito, também será recomendável uma redução do prazo de paga-

mento concedido aos clientes. 

d) Não se endividar a qualquer custo 

Na tentativa de suprir a insuficiência de capital de giro, muitas empresas utilizam 

empréstimos de custo elevado. O financiamento de capital de giro a uma taxa al-

ta pode resolver o problema imediato de caixa da empresa, mas cria um novo 

problema - seu pagamento.  

O administrador deve ter consciência da inviabilidade do custo financeiro dos fi-

nanciamentos de capital de giro. Ele tenta ganhar tempo, esperando que uma 

melhora posterior nas condições de mercado da empresa permita pagar o capi-

tal de terceiros. Todavia, quando a recuperação das vendas acontece, a empre-

sa já acumulou um estoque de dívidas cujo pagamento será impraticável.  

e) Alongar o perfil do endividamento 

Quando a empresa consegue negociar um prazo maior para o pagamento de 

suas dívidas, ela adia as saídas de caixa correspondentes e, portanto, melhora 

seu capital de giro. Embora essa melhora seja provisória, ajudará bastante até 

que a empresa se ajuste financeiramente. 

Também neste caso é importante uma atenção especial para o custo do alon-

gamento de prazo. Ele precisa ser suportado pela rentabilidade da empresa. 
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f) Reduzir custos 

A implantação de um programa de redução de custos tem um efeito positivo so-

bre o capital de giro da empresa desde que não traga restrições às suas vendas 

ou à execução de suas operações. 

Uma vez que a empresa com problema de capital de giro também estará com 

sua capacidade de investimento comprometida, a redução de custos em ativida-

des como modernização, automação ou informatização não será possível. 

Diante de uma crise de capital de giro, o programa de redução de custos tem 

natureza compulsória, e seu grande desafio é identificar aqueles itens de gastos 

que podem ser cortados sem grandes prejuízos para as atividades da empresa. 

g) Substituição de passivos 

A política de substituição de passivos consiste em trocar uma dívida por outra de 

menor custo financeiro. Por exemplo, uma empresa de grande porte poderia a-

dotar esta solução por meio do lançamento de títulos no exterior, ou mesmo fa-

zendo um lançamento de ações. Entretanto, as empresas de pequeno porte, em 

geral, não têm essa opção. Um programa tradicional de substituição de passivos 

para essas empresas quase sempre significaria trocar seis por meia dúzia. 

Numa situação extrema, as pequenas empresas poderiam trocar passivo exigí-

vel por passivo não exigível (capital), através da admissão de novos sócios. 

Sem dúvida, esta seria uma solução a ser adotada em último caso. 

A solução definitiva para o problema do capital de giro consiste na recuperação 

da lucratividade da empresa e a conseqüente recomposição de seu fluxo de cai-

xa. Esta solução exige a adoção de medidas estratégicas de grande alcance, 

que vão desde o lançamento de novos produtos ou serviços e a eliminação de 

outros, da adoção de novos canais de venda ou até mesmo a reconfiguração do 

negócio como um todo. 

Desse modo, conclui-se que a solução dos problemas de capital de giro de uma 

empresa requer muito mais do que medidas financeiras. Estratégias, operações 

e novas práticas gerenciais precisarão ser pensadas para que o capital de giro 

volte ao estado de normalidade (IEF, 2004). 
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3.4.3 Controles financeiros 

Os controles financeiros são os instrumentos que permitem ao administrador 

planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua 

empresa para um determinado período (SEBRAE, 2004). São exemplos desses 

controles: 

Controle de caixa - é de vital importância para empresa, pois por meio dos regis-

tros feitos, pode-se conhecer a origem e o destino de todo o dinheiro movimen-

tado diariamente, ou seja, sua própria história. 

Controle de bancos - sua finalidade é registrar as entradas e saídas de valores 

na conta bancária da empresa, permitindo o controle atualizado do seu saldo. 

Controle de contas a receber - possibilita o conhecimento dos seguintes pontos: 

montante dos valores a receber; contas vencidas e a vencer; clientes que não 

pagam em dia; informações para programação de suas cobranças, etc.  

Controle de contas a pagar - possibilita ao empresário permanentes informações 

sobre: vencimento dos compromissos; como estabelecer prioridades de paga-

mento; montante dos valores a pagar, etc. 

O fluxo de caixa também pode ser considerado um importante instrumento de 

controle financeiro, principalmente para as pequenas empresas. Para Silbiger 

apud Dalbello (1999), a demonstração de fluxo de caixa é uma ferramenta ge-

rencial de extrema importância, utilizada na prevenção de problemas de liqui-

dez, na evidenciação da relação entre lucro e fluxo de caixa, na definição das 

estratégias de pagamento de dívidas, na análise da aplicação dos recursos do 

caixa, no apontamento dos reflexos das políticas financeiras adotadas pela ad-

ministração sobre o fluxo de caixa, além de outras tarefas ligadas ao planeja-

mento e à administração das fontes e das necessidades de recursos financeiros. 

Sell (2004) ressalta que o fluxo de caixa descreve as diversas movimentações 

financeiras da empresa em determinado período de tempo, e sua administração 

tem por objetivo preservar uma liquidez imediata essencial à manutenção das a-

tividades da empresa. 

Matarazzo (2003) descreve os seguintes objetivos principais do fluxo de caixa: 

1. Avaliar as alternativas de investimentos; 
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2. Avaliar e controlar ao longo do tempo as decisões importantes que são toma-

das na empresa, com reflexos monetários; 

3. Avaliar as situações presentes e futuras do caixa na empresa, posicionado-as 

para que não cheguem à situação de liquidez; e 

4. Certificar que os excessos momentâneos de caixa estão sendo devidamente 

aplicados. 

Para empresas de porte reduzido é possível e aconselhável unir vários destes 

em um só. 

3.5 Sistema de informações 

De acordo com Laudon; Laudon (2001), sistema de informações (SI) é um con-

junto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), proces-

sam, armazenam e distribuem informações com a finalidade de dar suporte à 

tomada de decisões e controle em uma organização. 

Para os autores, o sistema de informações pode também auxiliar gerentes e tra-

balhadores a analisar problemas, a visualizar formas complexas e a criar novos 

produtos. Sob um enfoque empresarial, os sistemas de informações são uma 

solução organizacional e gerencial, baseada em tecnologia da informação, em 

resposta a um desafio apresentado pelo meio ambiente.  

Qualquer que seja seu porte, uma empresa precisa de informações para subsi-

diar a tomada de decisões e para executar suas operações; precisa também de 

informações para elaborar planos, avaliar resultados, etc. 

Nas pequenas empresas, em geral, essas informações são obtidas por meio de 

um processo de comunicação direta entre as pessoas que executam as opera-

ções. À medida que seu porte aumenta, ela tem que estruturar um sistema mais 

complexo para produzir e gerenciar as informações requeridas na forma ade-

quada, tanto para fins operacionais como gerenciais, e estruturá-las de acordo 

com as diferentes necessidades dos vários níveis hierárquicos (ARANTES, 

1998). 

Segundo Prates (2002), não há mais dúvidas que, para as funções da adminis-

tração (planejamento, organização, direção e controle), são de fundamental im-

portância os sistemas que fornecem informações aos administradores. Para 
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Stoner apud Prates (2002), "somente com informações precisas e na hora certa, 

os administradores podem monitorar o progresso na direção de seus objetivos e 

transformar os planos em realidade". 

Para esse autor, as informações devem ser avaliadas segundo quatro fatores: 

- Qualidade da informação – quanto mais precisa a informação, maior sua quali-

dade e com mais segurança os administradores podem contar com ela no mo-

mento de tomar decisões; 

- Oportunidade da informação – para um controle eficaz, a ação corretiva deve 

ser aplicada antes de ocorrer um desvio muito grande do plano ou do padrão; 

portanto, as informações devem estar disponíveis à pessoa certa no momento 

certo; 

- Quantidade da informação – dificilmente os administradores podem tomar de-

cisões precisas e oportunas sem informações suficientes; contudo, é importante 

que não haja uma “inundação” de informações, de modo a esconder as coisas 

importantes; e 

- Relevância da informação – a informação que os administradores recebem de-

ve ter relevância para suas responsabilidades e tarefas. 

O propósito básico da informação dentro do contexto organizacional, de acordo 

com Oliveira (1996), é o de habilitar a empresa a alcançar seus objetivos por 

meio do uso eficiente dos recursos disponíveis (pessoas, materiais, equipamen-

tos, tecnologia, dinheiro, além da própria informação). 

Para Cautela apud Silva (2001), um sistema de informações deve dar qualidade 

às informações empresariais, bem como filtrá-las por níveis de decisão, ou seja, 

subdividí-las de acordo com os níveis hierárquicos funcionais que irão utilizá-las 

e, dos níveis menores, fazer com que se condensem em outras informações pa-

ra os níveis acima, e assim sucessivamente até o maior escalão de decisão, que 

deverá receber as informações condensadas. 

Segundo Arantes (1998), as empresas possuem uma série de limitações, sobre-

tudo as de pequeno porte, em relação ao seu sistema de informações: 

- A ênfase nos esforços de melhoria do sistema de informações ainda está ex-

cessivamente concentrada em atividades operacionais; 
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- Existe uma falta muito grande de informações para suportar as decisões ge-

renciais; 

- Os sistemas de informações não consideram da forma como deveriam todos 

os requisitos de gestão e, conseqüentemente, são pouco eficazes para o fim a 

que se destinam; 

- O nível de eficiência desses sistemas costuma ser muito baixo: informações a-

trasadas, demora no seu processamento, altos custos de manutenção, etc.; 

- A metodologia inadequada e os projetos descoordenados provocam demora, 

atrasos e altos custos de desenvolvimento e manutenção dos sistemas de in-

formação; 

- Há pouco envolvimento da equipe gerencial nos esforços de planejamento e 

desenvolvimento do sistema de informação, cuja liderança ainda permanece 

com a área de sistemas ou de informática; 

- Os usuários, em geral, desconhecem as funções e potencialidades dos siste-

mas de informações existentes, sejam eles informatizados ou não; 

- Os custos de revisão decorrentes de falhas de concepção dos sistemas são al-

tos; e 

- Quando informatizado, a eficácia e eficiência do sistema de informações po-

dem ser comprometidas em função do baixo nível de conhecimento e entendi-

mento das características do negócio da empresa por parte da equipe que o im-

plantou. 

Segundo Gonçalves; Bremer apud Mundim (1999), para que as pequenas e 

médias empresas se tornem ágeis e modernas e possam inserir-se com suces-

so nos ambientes digital e cooperativo, os seguintes procedimentos são neces-

sários: 

- Transformar os empregados de tarefas em profissionais de processo e, de 

forma geral, transformar os empregados em empreendedores; 

- Desenvolver uma política de equipes de trabalho, de maneira que elas se for-

mem, realizem seu trabalho e se dissolvam conforme a necessidade do negócio, 

maximizando, deste modo, as competências individuais dos empregados; 
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- Incentivar a predisposição para cooperar e oferecer mecanismos para aumen-

tar esta capacidade; 

- Concentrar-se em suas competências essenciais, descentralizar o processo 

decisório e de controle e simplificar suas estruturas para que se privilegiem as 

características flexibilidade e agilidade; 

- Repensar os papéis dos gestores e dos colaboradores nas empresas estrutu-

radas por processos, definindo claramente responsabilidades de cooperação e 

possibilidade de trabalho à distância; 

- Reinventar o sistema de gestão dos recursos humanos desde o treinamento 

até os esquemas de reconhecimento dos esforços; 

- Fazer com que o aprendizado seja parte do dia-a-dia dos negócios da empre-

sa, desenvolvendo a polivalência dos colaboradores, adaptando-os às mudan-

ças repentinas do mercado e treinando-os nos novos meios de trabalho compu-

tacional; 

- Incentivar e estruturar uma nova cultura na organização que dê suporte a esta 

nova forma de trabalho (cooperativo e à distância); 

- Implementar novas tecnologias da informação para dar suporte a esta nova re-

alidade de processos; e 

- Criar e/ou adotar novas interfaces computacionais padronizadas que permitam 

a eficaz interconexão com os parceiros da organização. 

3.5.1 Tecnologia da informação (TI) 

Lucas apud Zegarra (2000) define tecnologia da informação como sendo todas 

as formas de tecnologias aplicadas ao processamento, guarda e transmissão de 

informações eletronicamente. O equipamento físico utilizado para esse propósito 

inclui os computadores, equipamentos para comunicação, redes, fax, etc. 

O impacto da tecnologia da informação sobre a produtividade e a forma geral de 

organização das empresas pode ser muito significativo porque a TI é diferente 

de outras formas de tecnologia; ela afeta diretamente as tarefas de produção e 

coordenação e expande a memória organizacional (OLIVEIRA, 1996). 
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O impacto da tecnologia pode (e deve) provocar a transformação no trabalho 

das pessoas, na produção dos grupos, no desenho da própria organização e no 

desempenho da empresa (GONÇALVES,1993). 

Os administradores, em geral, investem em novas tecnologias da informação 

porque acreditam que isso lhes permitirá realizar suas operações mais rapida-

mente e a um custo mais baixo; utilizam-na para objetivos estratégicos e para 

planejar e alcançar um ou mais dos três objetivos operacionais abaixo descritos, 

segundo Oliveira (1996): 

 a) Aumentar a continuidade (integração funcional, automação intensificada e 

resposta rápida); 

b) Melhorar o controle (precisão, acuidade, previsibilidade, consistência e certe-

za); e 

c) Proporcionar maior compreensão das funções produtivas (visibilidade, análise 

e síntese). 

Ainda segundo Oliveira (1996), as atividades mais suscetíveis a alterações por 

causa da TI são aquelas intensivas em informação, podendo-se destacar três 

grupos: 

- Produção: produção física (crescentemente atingida pela robótica e instrumen-

tação de controle), produção de informação (influenciada pelos computadores 

em tarefas burocráticas, como contas a receber, contas a pagar, faturamento, 

etc.) e produção de conhecimento (CAD7, CAM8, análise de crédito e risco, pro-

dução de software, etc.); 

- Trabalhos de coordenação: utiliza a telecomunicação como instrumento fun-

damental da mudança. Afeta a distância física, a natureza do tempo sobre o tra-

balho, armazena informações e mantém a memória organizacional por banco de 

dados; e 

- Gestão: afeta tanto a direção, ao permitir o monitoramento do ambiente e a 

tomada de decisões para adaptar a organização ao ambiente, como o controle, 
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ao medir a performance e compará-la aos planos, a fim de manter-se no rumo 

desejado. 

Certamente, se nada mudar em relação à maneira pela qual o trabalho é feito, e 

se o papel da TI for meramente o de automatizar um processo já existente, as 

vantagens econômicas serão mínimas (PRATES, 2002). 

Segundo Beal apud Moreira; Souza (2004), o uso da tecnologia da informação 

tem se caracterizado como um importante aliado aos gestores no que se refere 

aos processos de tomada de decisão. Entretanto, nas pequenas e médias em-

presas, o processo de informatização é normalmente conduzido de maneira não 

planejada por causa das pressões externas. 

O autor argumenta que essas empresas, em geral, utilizam-se dessa ferramenta 

apenas para informatizar algumas rotinas de trabalho, deixando de lado seu po-

tencial de aprimoramento do processo de tomada de decisão. 

Segundo Moreira; Souza (2004), no caso das pequenas e médias empresas, e-

xiste a interferência de diversos obstáculos que dificultam o uso da tecnologia 

da informação como um eficaz instrumento de apoio à decisão estratégica. São 

eles: escassez de conhecimento, falta de cultura de treinamento dos usuários; 

falta de conhecimento tecnológico, precária infra-estrutura para inovação tecno-

lógica e de conteúdo; e pacotes comerciais caros, pouco flexíveis ou mesmo seu 

completo desconhecimento. 

3.6 Recursos humanos (RH) 

Segundo Lucena apud Zanetti (2002), os recursos humanos têm como missão a 

busca da qualidade, da competência e do desempenho no nível da capacitação 

profissional dos funcionários requerida pelos desafios decorrentes da natureza 

da empresa e das características do mercado, no presente e no futuro. 

Para Almeida et al. apud Serra (2001), a área de RH tem uma particularidade 

que a distingue das outras: ela não só trata da estratégia da empresa quanto ao 

envolvimento das pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais, como 

trata da estratégia para o atendimento das suas próprias necessidades, ou seja, 

todos devem estar sincronizados com o mesmo objetivo. Entretanto, é importan-

te também que a própria organização sirva aos objetivos pessoais dos funcioná-

rios, estejam eles em qualquer nível hierárquico. 
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Para Arantes (1998), as pessoas são quem criam, desenvolvem e mantêm as 

empresas; são elas que executam a tarefa empresarial e delas depende uma 

parte significativa do sucesso desses empreendimentos empresariais. O desafio 

do administrador é criar o ambiente e as oportunidades capazes de motivar os 

colaboradores a executarem suas atividades em direção aos resultados empre-

sariais e, ao mesmo tempo, satisfazer suas necessidades individuais. 

Neste sentido, segundo este mesmo autor, as empresas devem desenvolver um 

conjunto de esforços, reavaliando, por exemplo, seus estilos de liderança, seus 

processos gerenciais, seus modelos organizacionais, suas políticas de remune-

ração e de participação nos resultados. 

Para Almeida et al. apud Serra (2001: 138), os recursos humanos são um “ativo 

que se valoriza com o passar do tempo, a partir dos investimentos efetuados em 

seu desenvolvimento educacional e profissional”. 

Para Kast; Rosenzweig apud Zanetti (2002), a tarefa da administração de recur-

sos humanos consiste em integrar e coordenar recursos organizacionais – mui-

tas vezes cooperativos, outras vezes conflitivos - em direção a objetivos defini-

dos de maneira tão eficaz e eficiente quanto possível. 

Segundo os autores, na pequena organização não há tanta necessidade de es-

pecialização, uma vez que, com poucas pessoas trabalhando, é possivel o co-

nhecimento de todos os fatos, facilitando o processo de tomada de decisões ne-

cessárias para dirigir a empresa. 

3.6.1 Política de recursos humanos 

Para Toledo (1992), a política de recursos humanos de uma empresa deve as-

segurar a existência de pessoas adequadas e motivadas para suas operações 

presentes e futuras. 

Segundo esse autor, partindo dessa visão, é possível estabelecer várias outras 

políticas e estratégias, as quais naturalmente deverão variar segundo as carac-

terísticas de cada empresa. O autor complementa ainda que algumas dessas 

políticas e estratégias são de aplicação bastante generalizada e podem ser apli-

cadas para: 
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- Não somente visar o melhor aproveitamento dos recursos humanos existentes 

na empresa, como também criar condições para seu desenvolvimento; 

- Assegurar que os recursos humanos, para a continuidade e a expansão da 

empresa, sejam preparados nos níveis e com a antecedência necessária; 

- Assegurar que o desenvolvimento dos recursos humanos se caracterize pela 

criação de uma ação gerencial flexível; e 

- Levar em consideração que uma empresa possui uma cultura e, conseqüen-

temente, personalidade própria, ou seja, um modo de ser próprio que inclui pa-

drões típicos de comportamentos e valores. 

Para Lucena apud Zanetti (2002: 16), 

as políticas de recursos humanos procuram expressar de forma 
mais objetiva os princípios e finalidades formuladas pela missão. 
São, portanto, diretrizes definidas para assegurar a consistência 
dos propósitos dimensionados. Desta forma as políticas comuni-
cam de forma clara e completa os princípios técnicos e adminis-
trativos estabelecidos pela organização, norteiam a elaboração 
de normas, procedimentos, padrões, programas e atividades. 

Segundo Fleury (1990), as seguintes ações estratégicas em gestão de recursos 

humanos colaboram para a produção de produtos e serviços de qualidade: 

a) inserção de recursos humanos na gestão estratégica dos negócios, exigindo 

de seus profissionais uma compreensão aprofundada dos negócios e capacida-

de de descentralização das decisões sobre atividades tradicionais para pessoal 

de linha das unidades de negócios; 

b) criação de um ambiente propício a mudanças e aprendizagem organizacional, 

como um dos pré-requisitos para a inovação organizacional e tecnológica. Em 

vez de treinar para trabalhos repetitivos, a gestão de recursos humanos deve 

colaborar para um clima de permanente renovação organizacional; e 

c) gerir a cultura organizacional, transformando a gestão de recursos humanos 

em mais um agente dos processos de mudança pois, antes de se mudarem os 

processos administrativos e os métodos de trabalho, faz-se necessário mudar os 

valores da organização nos seus mais diversos níveis. 
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3.6.2 Liderança e cultura organizacional 

A gestão de pessoas nas empresas é um tema que adquiriu grande importância 

recentemente, pois é no interior das organizações que as pessoas passam a 

maior parte das suas vidas. Para que os objetivos organizacionais sejam alcan-

çados, são necessárias pessoas capazes de definir sua missão, visão e propósi-

to, escolher estruturas e estratégias apropriadas, administrar recursos financei-

ros, estabelecer metas de produção, entre muitas outras ações (VERGARA, 

2003). 

Numa época de revolução tecnológica e mudanças crescentes, a liderança se 

torna cada vez mais crucial à medida que representa o elemento propulsor de 

mudanças e a força básica por trás da mudança bem sucedida. Sem liderança, 

a probabilidade de ocorrência de erros aumenta muito, e as chances de êxito 

reduzem-se na mesma proporção (KOTTER, 2002). 

Para Vergara (2003), dentro deste contexto, a liderança possibilita a coopera-

ção, dirime conflitos e contribui para a criatividade, exercendo um papel integra-

dor bastante necessário em uma época de organizações transnacionais, pois 

mantém as pessoas unidas, mesmo sem estarem fisicamente próximas. 

Esse último autor ressalta que a liderança associa-se a estímulos e incentivos 

que promovem a motivação das pessoas para o alcance dos objetivos comuns, 

apresentando papel relevante nos processos de formação, transmissão e mu-

dança da cultura organizacional. 

Robbins (1999) diz que liderança é a capacidade de influenciar um grupo em di-

reção à realização de metas. A fonte desta influência pode ser formal, como a 

fornecida pela detenção de uma posição gerencial numa organização, ou infor-

mal, como a exercida por indivíduos que possuem ascendência sobre seus pa-

res mesmo sem ter uma posição de chefia oficial. 

Vergara (2003), simplificando bastante este conceito, diz que liderança é a ca-

pacidade de exercer influência sobre indivíduos e grupos. 

Fiedler (1964) afirma que a efetividade da liderança é resultado da interação en-

tre três fatores: estilo de liderança, grau de favorecimento da situação e influên-

cia sobre os potenciais liderados. 
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Segundo Barbosa (2002:18), 

cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que 
um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como 
lidar com os problemas de adaptação externa e integração inter-
na e que funcionam bem o suficiente para serem considerados 
válidos e ensinados a novos membros como a forma de perce-
ber, pensar e sentir em relação a esses problemas. 

Schein (2001:45) diz que a cultura organizacional 

é o modelo dos pressupostos básicos (...) para lidar com pro-
blemas de adaptação externa e integração interna, que funciona-
ram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensina-
dos aos demais membros como a maneira correta para se per-
ceber, se pensar e sentir-se em relação à esses problemas. 

Esse autor considera a cultura derivada de três forças: a) crenças, valores e 

pressupostos dos fundadores; b) aprendizado do grupo e novas crenças; e c) 

valores pressupostos trazidos por novos membros e líderes. 

Barret (1998) observa que os líderes eficazes são aqueles que complementam 

as deficiências de seus colaboradores, maximizam suas potencialidades de mo-

do a conseguir a satisfação individual e coletiva no grupo de liderados, propor-

cionando o alinhamento da cultura organizacional aos objetivos estratégicos da 

organização. 

Segundo Silva; Rocha (2001), os padrões de comportamento vigentes em uma 

empresa sofrem influência dos princípios administrativos praticados no ambiente 

organizacional. Segundo os autores, a cultura é considerada uma variável da 

organização que pode ser controlada. Eles vêem a cultura da organização como 

um sistema de conhecimento ou padrões de aprendizagem que são usados pa-

ra perceber e avaliar o ambiente organizacional. 

Segundo Perrotti (2003), sempre que se tenta influenciar o comportamento de 

outras pessoas, envolve-se em um ato de liderança. Portanto, liderança é um 

ato de influência. Caso tenha-se interesse em desenvolver os recursos humanos 

e criar um ambiente motivador, que resulte em altos níveis de produtividade e 

traga satisfação às pessoas à curto e longo prazo, então é necessário pensar no 

estilo de liderança, priorizando as atividades e atitudes que induzem um com-

portamento positivo nos colaboradores. Abaixo seguem alguns fatores, reco-
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mendados por esse último autor, de como despertar a motivação nas pessoas 

através da liderança: 

Estabelecer objetivos claros - todos devem ter clareza de entendimento do que 

seja o trabalho da equipe e porque ele é importante. Os objetivos devem ser de-

safiadores, porém, atingíveis, mutuamente acordados e ter relação direta com a 

visão da equipe. Cada membro deve compreender o seu papel nesta realização. 

“Empowerment” - criar confiança dos membros na capacidade da equipe de su-

perar obstáculos e atingir os objetivos. O respeito ao par faz com que todos 

compartilhem as responsabilidades, ajudando-se mutuamente, tomando a inicia-

tiva para ir de encontro aos desafios. As políticas, regulamentos e processos 

devem permitir aos membros a execução de suas tarefas com facilidade. Os co-

laboradores devem ter a oportunidade de desenvolver e aprender novas habili-

dades. 

Relacionamento e comunicação - deve-se manter aberta a comunicação, onde 

os membros da equipe possam expressar suas opiniões, pensamentos e senti-

mentos sem receio de represálias. Saber ouvir deve ser considerado tão impor-

tante quanto falar. As diferenças de opinião e perspectiva devem ser devida-

mente valorizadas. Por meio de feedback sincero, os colaboradores conscienti-

zam-se de suas forças e fraquezas. Isso propicia uma atmosfera de confiança e 

integração. 

Reconhecimento e apreço - as realizações individuais e as da equipe devem ser 

reconhecidas pelo líder, celebrando-se as etapas, realizações e eventos. Os co-

laboradores devem sentir-se altamente prestigiados dentro da equipe, ficando 

imbuídos de um senso de realização pessoal em relação à equipe e pelas pró-

prias tarefas. 

Moral - o líder deve ser entusiasta em relação ao trabalho da equipe, e deve 

transmitir a eles e aos outros o orgulho de ser um membro dela. Deve ainda 

manter a confiança e o empenho, sendo otimista em relação ao futuro. Estas ati-

tudes elevarão o moral dos demais membros. 

Estimular o pensar antes de agir - enfatizar a importância do planejamento. 
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3.6.3 Motivação 

Davis; Newstrom (1992) colocam que praticamente todos os comportamentos 

conscientes são motivados ou possuem uma causa. O trabalho do gerente é i-

dentificar os impulsos e as necessidades dos empregados, canalizando seu 

comportamento para o desempenho das tarefas. O conhecimento das forças 

motivacionais ajuda os administradores a compreenderem as atitudes de cada 

empregado no trabalho. Dessa forma, podem lidar com cada empregado de 

maneira particular, levando em consideração o impulso motivacional mais forte 

em cada caso. 

Segundo Araújo (1985), o fenômeno motivacional pode ser entendido, generi-

camente, como sendo uma fonte de energia interna que direciona ou canaliza o 

comportamento do indivíduo na busca de determinados objetivos. Este estado 

interno que energiza o comportamento está diretamente relacionado com as ne-

cessidades de cada pessoa; necessidades estas que variam de indivíduo para 

indivíduo, em razão das diferenças inerentes ao próprio ser humano. 

Bergamini (1997) confirma estas diferenças quando afirma que a motivação co-

bre grande variedade de formas comportamentais. A diversidade de interesses 

percebida entre os indivíduos permite aceitar, de forma razoavelmente clara, 

que as pessoas não fazem as mesmas coisas pelas mesmas razões. É dentro 

desta diversidade que se encontra a principal fonte de informações à respeito do 

comportamento motivacional, por mais paradoxal que isto possa parecer. 

Coda (1986) propõe que, de um modo geral, o grau de satisfação no trabalho 

manifestado por um indivíduo pode ser afetado pelas características do trabalho, 

do indivíduo, do ambiente de trabalho, do ambiente social e do ambiente organi-

zacional. 

Archer (1997) afirma que a tarefa de induzir comportamento positivo deverá tor-

nar-se mais fácil se o verdadeiro relacionamento entre motivação, satisfação e 

comportamento for claramente compreendido. 

Perrotti (2003) enumera uma série de elementos motivadores e fatores de satis-

fação que devem ser objeto da atenção e do estudo dos gestores atuais. São 

eles: trabalho interessante (desafio, autonomia e diversificação de tarefas); auto-

realização (provêm do resultado de um trabalho que deu bons resultados); reco-
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nhecimento (elogio da chefia quando da realização correta de alguma atividade); 

segurança (estabilidade no emprego); diálogo de desenvolvimento (feedback à 

respeito das perspectivas da carreira); desenvolvimento pessoal e treinamento 

(cursos, palestras, financiamento de bolsas de estudo, etc.); remuneração (salá-

rio deve estar alinhado com o mercado e também basear-se na produtividade); 

avaliação (deve ser feita à partir de metas estabelecidas); promoção e cresci-

mento na organização (plano de carreira); condições de trabalho (periculosida-

de, insalubridade, ergonomia, etc.); relacionamento com parceiros (trabalhado-

res amistosos e colaboradores); benefícios (programa de participação nos lu-

cros, prêmios por produtividade, etc.); status (valorização do cargo ocupado) e 

programas participativos (opinião dos funcionários). 

3.6.4 Recrutamento e seleção 

Algumas empresas diferenciam-se por acreditarem verdadeiramente na impor-

tância de seus funcionários para a organização, na importância de se encontrar 

os funcionários certos para cada função e de mantê-los agregando valor para a 

empresa e satisfeitos em sua função. 

Segundo Baungarten et al. (2003), o lado humano da empresa deve apresentar 

coerência em termos de política e práticas de recrutamento e seleção. As idéias 

divulgadas pela cúpula da empresa sobre a maneira de gestão e o modo de agir 

dentro da empresa devem ser constantemente passados para os funcionários. 

Por isso, valorizam-se os funcionários que compreendem e vivenciam verdadei-

ramente as práticas de gestão, e se enquadrem no que é considerada a visão 

da empresa. 

O mesmo autor salienta que o alinhamento dos recursos humanos à estratégia 

da empresa é muito importante. Grande parte da eficácia de um gerente depen-

de da competência de sua equipe de trabalho; por isso o ato de escolher funcio-

nários para realizar determinada função e ocupar determinado cargo é tão im-

portante. Esta é a tarefa do recrutamento e da seleção de pessoas em uma or-

ganização. Se a escolha de pessoas é realizada a contento, da melhor e mais 

eficiente forma possível, visando o benefício da empresa, esta já detém grande 

chance de obter sucesso, com base nas pessoas que a compõem. 
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O recrutamento e a seleção de pessoas não é uma atividade que deve ficar res-

trita à área de gestão de pessoas. Quanto mais o gerente requisitante do novo 

funcionário participar do processo, maiores são as chances de sucesso e de in-

tegração deste profissional com sua nova função e com as políticas e normas da 

empresa. As características requeridas para o cargo e, portanto, as buscadas e 

analisadas no candidato, devem ter objetivos claros e bem definidos (GIL, 

2001). 

Longenecker; Moore; Petty (1997) afirmam que contratar pessoas certas e obter 

seu desempenho motivado são fatores essenciais para se atingir o potencial 

máximo de qualquer organização, quanto mais na pequena empresa que, em 

função do número reduzido de funcionários, possui uma dependência ainda 

maior do talento e desempenho de cada um dos seus funcionários. Daí a impor-

tância do processo de recrutamento e seleção em empresas desse tipo. 

3.6.5 Treinamento 

Na visão de Menegasso (1998), o processo de capacitação das pessoas está 

exigindo que os cursos de formação devam priorizar o desenvolvimento das se-

guintes competências, num enfoque muito mais generalista que especialista: 

Competências intelectuais - capacidade de reconhecer e definir problemas, e-

quacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no pro-

cesso de trabalho, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimen-

tos; 

Competências organizacionais ou metódicas - capacidade de se autoplanejar, 

de se auto-organizar, estabelecer métodos próprios e gerenciar seu tempo e es-

paço de trabalho; 

Competências comunicativas - capacidade de expressão e comunicação com 

seu grupo, superiores hierárquicos ou subordinados, de cooperação, trabalho 

em equipe, diálogo, exercício da negociação e de comunicação interpessoal; 

Competências sociais - capacidade de utilizar todos os conhecimentos - obtidos 

por meio de fontes e recursos diferenciados – nas diversas situações encontra-

das no mundo do trabalho, isto é, capacidade de transferir conhecimentos da vi-

da cotidiana para o ambiente de trabalho e vice-versa; 
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Competências comportamentais - iniciativa, criatividade, vontade de aprender, 

abertura às mudanças, consciência da qualidade e das implicações éticas do 

seu trabalho; e 

Competências políticas - permitem aos indivíduos refletir e atuar criticamente 

sobre a esfera da produção (compreendendo sua posição e função na estrutura 

produtiva, seus direitos e deveres). 

Assim, é por meio de suas competências e habilidades que o profissional terá 

performance superior em um trabalho, gerando, com isso, maior competitividade 

para empresa (DAVENPORT; PRUSAK apud SILVA, 2001). 

O que se deseja nos trabalhadores de hoje é a habilidade para pensar, sinteti-

zar, fazer generalizações, dividir em categorias, fazer referências, discernimento 

e organização de fatos na análise de problemas. A educação precisa continuar, 

mesmo depois de concluída a escola formal, pois o conhecimento de qualquer 

assunto, se não for continuadamente atualizado, torna-se obsoleto. A habilidade 

mais importante que um empregado deve ter é a capacidade de aprender 

(CRAWFORD, 1994). 

Logo, a noção de competência está associada a aspectos como criatividade, di-

namicidade, versatilidade, flexibilidade, polivalência, autonomia, motivação, ca-

pacidade de interagir e de trabalhar em equipe, visão empreendedora, liderança, 

visão transdisciplinar, aprendizado permanente e contínuo, entre outros (SILVA, 

2001). 

Segundo Longenecker; Moore; Petty (1997), é raro o indivíduo que possua a 

formação e os conhecimentos ideais ao se candidatar a um cargo. Se o empre-

gador não conseguir fornecer treinamento adequado, o novo empregado certa-

mente tentará progredir por tentativa e erro,  perdendo tempo, materiais, dinhei-

ro e reduzindo o poder de competição da empresa no mercado. 

Esses autores ainda ressaltam que o treinamento para melhorar as qualificações 

e o conhecimento não deve se limitar aos recém contratados. Em vista da cons-

tante mudança em produtos, tecnologias, políticas e procedimentos no mundo 

dos negócios, o treinamento é necessário, sobretudo nas pequenas empresas, 

para atualizar o conhecimento e as qualificações de todo quadro de pessoal. 
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Apenas dessa maneira os funcionários se tornarão capazes de atender às de-

mandas de mudanças deles exigida. 

3.7 Terceirização 

Apesar de alguns autores, conforme salienta Serra (2001), considerarem dife-

rentes significados para terceirização e subcontratação, neste trabalho, dadas 

as características das empresas estudadas e do seu processo produtivo, os dois 

conceitos serão considerados como semelhantes e estarão sempre se referindo 

à transferência de atividades-fim (etapas do processo de projeto) para empresas 

externas. 

A terceirização é um fenômeno crescente nos últimos anos. De acordo com Fis-

cher (1998), devido às mudanças ocorridas nos últimos anos, sobretudo no Bra-

sil, com a política de abertura de mercado introduzida pelo Governo Collor, o 

processo de estabilização econômica a que o Brasil passou com a sucessão de 

vários planos econômicos e a tendência mundial da qualidade e competitivida-

de, as empresas brasileiras vêm adotando políticas diversas na busca por maior 

competitividade, dentre as quais destaca-se a terceirização, principalmente em 

função do grande potencial de redução de custos que pode proporcionar, e da 

possibilidade da organização se concentrar na sua verdadeira competência (co-

re business). 

Brickley; Zimmerman (2001) afirmam que a terceirização envolve mudanças 

fundamentais na arquitetura das organizações, começando pela realocação dos 

aspectos decisórios de alguns pontos internos e de empregados entre uma firma 

e outra. Uma firma integrada verticalmente é aquela que participa em mais de 

um estágio da cadeia vertical de produção. 

Esses autores ainda relatam que, recentemente, a terceirização de produtos e 

serviços vêm aumentando devido, primeiramente, à correção de investimentos 

mal feitos no passado e, em segundo momento, devido à utilização de tecnolo-

gias de produção mais flexíveis, facilitando, dessa forma, a adaptação dos ter-

ceirizados às mudanças dos seus clientes. Por fim, ressaltam que a tecnologia 

da informação também tem contribuído para o desenvolvimento e o crescimento 

dos processos de terceirização. 

Neves (1995: 48) define terceirização (outsourcing) como 
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um processo de transferir etapas inseridas no mesmo comando 
decisório, dentro das fronteiras de uma mesma empresa, para 
terceiros, ou seja, ‘des-integração’ vertical ou horizontal. Retira-
se determinada etapa da estrutura hierárquica da empresa e 
passa-se a obter os insumos, produtos ou serviços do mercado 
ou via contratual. 

Ele evidencia que, no processo de terceirização, a empresa tem como principal 

objetivo a concentração de seus esforços nas atividades que sabe fazer melhor, 

isto é, aquelas que, de fato, lhe proporcionam vantagem competitiva. 

Segundo Martins apud Serra (2001: 107), 

o objetivo principal da terceirização não é apenas a redução de 
custos, mas também maior agilidade, flexibilidade e competitivi-
dade à empresa. Esta pretende com a terceirização a transfor-
mação dos seus custos fixos em variáveis, possibilitando o me-
lhor aproveitamento do processo produtivo, com a transferência 
de numerário para aplicação em tecnologia ou no seu desenvol-
vimento, e também em novos produtos. 

Segundo Dragone (2003), a terceirização não se limita à geração espontânea de 

empresas a partir de uma “empresa-mãe”. Qualquer empresa que esteja atenta 

às oportunidades do mercado e assuma uma postura gerencial adequada ao 

processo pode prestar serviços ou vender para terceiros. Para isso, é preciso 

que tenha uma estrutura moderna, desenvolva produtos e serviços de qualida-

de, seja competitiva e tenha um senso de parceria avançado, além de praticar 

visão à longo prazo.  

Segundo esse autor, são considerados aspectos positivos da terceirização: 

- Diminuição do desperdício; 

- Aumento da qualidade de produtos e serviços; 

- Desmobilização de atividades; 

- Integração da empresa na comunidade; 

- Melhoria do perfil do administrador; 

- Diminuição da corrupção interna e externa; 

- Diminuição do poder político interno e externo; 

- Aumento da especialização/lucro; 

- Favorecimento da economia de mercado; 
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- Liberação da criatividade dos funcionários; 

- Otimização dos serviços; 

- Soma da qualidade na atividade meio e atividade fim; 

- Melhoria da administração do tempo da empresa; 

- Aumento do comprometimento da comunidade com a empresa e do seu públi-

co interno; 

- Melhoria da imagem da empresa; 

- Criação de empregos e empresas mais estáveis; 

- Aumento da agilidade na organização; e 

- Aumento de empregos especializados e da competitividade da empresa. 

Por sua vez, são tidos como aspectos negativos: 

- Dificuldade de aproveitamento dos empregados já treinados; 

- Demissões na fase inicial da atividade terceirizada; 

- Mudança na estrutura do poder da empresa; 

- Falta de parâmetros de preço nas contratações iniciais; 

- Alto custo das demissões; 

- Má escolha de parceiros; e 

- Má administração do processo de mudança da empresa. 

Serra (2001) ressalta que nem sempre a especificação do produto/serviço é for-

necida detalhadamente ao contratado, gerando graves problemas de interpreta-

ção à respeito da tarefa  a ser realizada. 

A autora ainda salienta que a atribuição da responsabilidade técnica e financeira 

também nem sempre é entendida e pactuada entre as partes do modo como 

deveria. Muitas vezes, um serviço é prestado sem que o subcontratado assuma 

as responsabilidades técnicas e legais oriundas do mesmo, além de não forne-

cer assessoria de manutenção e garantia quanto a defeitos do serviço mal pres-

tado. Entretanto, isso é uma distorção que deve ser evitada pelas partes que ce-

lebram o acordo. 
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3.8 Gestão de projetos 

Segundo o PMI - Project Management Institute (2000), projeto é um esforço 

temporário empreendido para criar um produto ou serviço único. 

Temporário significa que cada projeto deve ter começo e fim bem definidos. Seu 

término deve se dar efetivamente quando seus objetivos forem alcançados ou 

quando se torna claro que não poderão mais ser atingidos. O fato de ser único 

está relacionado com aspectos particulares na sua composição, ou seja, é prati-

camente impossível que haja dois projetos com exatamente as mesmas caracte-

rísticas. 

De acordo com Maximiano (2000: 490), “os projetos são atividades ou empreen-

dimentos que têm começo e fim programados, que devem resultar num produto 

final singular, o qual procura resolver um problema específico”. 

Segundo Valeriano (2001), um projeto é organizado com o objetivo de conquis-

tar um conjunto de ações que devem estar voltadas para uma única resultante 

que é o produto do projeto. Esses objetivos devem ser estabelecidos com o má-

ximo cuidado para serem claros e sem ambigüidades. 

Para Keelling (2002), gerenciar um projeto exige capacitação em todas as disci-

plinas da administração, mas a natureza de curto prazo dessa espécie de traba-

lho exige aplicação especial, disciplina e técnica. 

Segundo esse mesmo autor, muitos problemas de qualidade do projeto podem 

ser previstos por uma sólida avaliação de viabilidade e de risco na fase concei-

tual, e por um planejamento cuidadoso e especificações precisas na fase de 

planejamento. A correção de falhas torna-se progressivamente dispendiosa à 

medida em que seu ciclo de vida avança. 

Ele ainda afirma que os projetos fracassam pelas seguintes razões: quando 

seus objetivos não são alcançados no prazo, quando os custos sobem além dos 

limites previstos e quando os níveis de qualidade ficam comprometidos. 

Segundo Lück apud Hikage (2005), a elaboração de projetos atende as seguin-

tes necessidades: 

- Sistematizar e integrar em conjuntos organizados ações que, do contrário, 

permaneceriam desarticuladas e até mesmo conflitantes; 
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- Definir claramente, com visão realista, os resultados almejados pelas ações 

pretendidas, de modo a maximizar os esforços para a consecução dos resulta-

dos mais significativos; 

- Agir a partir de situações claramente entendidas; 

- Dimensionar, articular e organizar os recursos, as condições, a energia e o ta-

lento da equipe para sua efetivação; 

- Oferecer condições de retroalimentação e melhoria contínua das ações; e 

- Compreender, pela reflexão e a partir do monitoramento e avaliação, a relação 

entre os processos e seus resultados. 

Segundo PMI (2000), a gestão de projetos necessariamente inclui: 

- Gerência da integração do projeto: está relacionada aos processos requeridos 

para assegurar que os diversos elementos do projeto estejam adequadamente 

coordenados, tais como as compensações entre os objetivos e as alternativas 

concorrentes, o desenvolvimento do plano do projeto, sua execução e o controle 

geral de mudanças; 

 - Gerência do escopo do projeto: está relacionada aos processos requeridos 

para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho efetivamente necessário pa-

ra sua execução, incluindo a preparação para o início dos trabalhos de planeja-

mento, o planejamento, o detalhamento, a verificação e o controle das mudan-

ças de escopo; 

- Gerência do tempo do projeto: está relacionada à todos os processos necessá-

rios para garantir que o projeto seja realizado no prazo estipulado, incluindo a 

definição, o seqüenciamento e a estimativa de duração das atividades, bem co-

mo o desenvolvimento e o controle de um cronograma para controlá-las; 

- Gerência do custo do projeto: está relacionada aos processos necessários pa-

ra assegurar que o projeto será concluído dentro do orçamento aprovado, inclu-

indo o planejamento dos recursos, a estimativa dos custos, seu orçamento e 

controle; 

- Gerência da qualidade do projeto: está relacionada aos processos requeridos 

para garantir que o projeto irá satisfazer as necessidades para as quais foi con-

cebido, incluindo todas as atividades de gerência geral que determinam as polí-
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ticas da qualidade, os objetivos e as responsabilidades, por meio do planeja-

mento, controle e garantia da qualidade; 

- Gerência dos recursos humanos do projeto: está relacionada aos processos 

requeridos para possibilitar o uso mais efetivo das pessoas envolvidas no proje-

to, incluindo os demais interessados, como os patrocinadores, clientes, contribu-

intes individuais, etc. Abrange o planejamento da estrutura organizacional do 

projeto, a montagem e o desenvolvimento da equipe; 

- Gerência das comunicações do projeto: está relacionada aos processos reque-

ridos para garantir a geração apropriada, a coleta, a distribuição, o armazena-

mento e o controle das informações do projeto. Inclui o planejamento das comu-

nicações, a distribuição das informações, o relato do desempenho (relatórios de 

situação, medição de progresso e previsões) e o encerramento administrativo do 

projeto; 

- Gerência dos riscos do projeto: está relacionada aos processos envolvidos na 

identificação, análise e resposta aos riscos do projeto, considerando a maximi-

zação dos resultados dos eventos positivos e minimização das conseqüências 

dos eventos negativos. Inclui a identificação dos riscos, sua quantificação, o de-

senvolvimento das respostas e o controle dessas respostas e seus resultados; e 

- Gerência das aquisições para o projeto: está relacionada aos processos ne-

cessários à obtenção de bens e serviços externos à organização executora que 

serão utilizados para realização do projeto. Inclui o planejamento das aquisi-

ções, sua preparação, obtenção de propostas, seleção de fornecedores, admi-

nistração de contratos e encerramento de contrato. 

Segundo Valeriano (2001), para o desenvolvimento de um projeto deve ser ela-

borado um “plano do projeto” com a finalidade de ser um guia para sua execu-

ção, controle, revisões e medição de progresso. 

Esse mesmo autor ainda diz que, embora existam várias metodologias e ferra-

mentas para acompanhar e avaliar custos, prazos e desempenho de um projeto, 

com parâmetros apropriados, é necessário que estes fatores sejam considera-

dos em conjunto, pois eles estão intimamente interligados e são interdependen-

tes. Não há sentido realizar verificações isoladas em cada um deles. 
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Ainda de acordo com esse autor, no momento do planejamento da execução do 

projeto deve-se utilizar um processo de seqüenciamento, onde as atividades se-

jam dispostas de forma que as precedências possam ser observadas, facilitan-

do, dessa forma, o acompanhamento da execução. Há atividades que podem 

ser realizadas independentemente de outras, mas há aquelas que precisam ter 

uma relação clara de dependência temporal. 

Em geral, esse seqüenciamento resulta em algum tipo de gráfico que permite 

uma melhor compreensão dessas inter-relações: fluxograma, diagrama do ca-

minho crítico (PERT/CPM9), gráfico de Gantt, etc. (KEELLING, 2002). 

O fluxograma de processos, segundo esse último autor, é uma ferramenta de 

grande uso e, portanto, já bastante conhecida na administração e engenharia. 

Ele mostra a duração de cada atividade, sua seqüência lógica, quando ela pode 

ser iniciada, bem como as atividades paralelas. 

O diagrama do caminho crítico (PERT/CPM), segundo Keelling (2002), inclui in-

formações não só sobre a duração de cada atividade, mas também sobre as da-

tas mais cedo e mais tarde nas quais estas atividades poderão acontecer. 

Deve-se identificar a seqüência de atividades de maior duração do projeto (ca-

minho crítico) para que os recursos previstos para ela sejam gerenciados com 

bastante atenção por parte dos administradores, pois qualquer atraso nessas a-

tividades acarretará, necessariamente, em atraso na execução de todo projeto. 

Na Figura 15 pode-se observar um exemplo do diagrama do caminho crítico pa-

ra elaboração de propostas técnico-comerciais em empresas de projeto de edifí-

cios. 

O gráfico de Gantt, segundo Keelling (2002), constitui um auxilio valioso não a-

penas para o planejamento e a comunicação, mas também para o controle do 

andamento do projeto, já que é de fácil compreensão, mostrando não só a se-

qüência de atividades, mas quando cada uma está programada para ocorrer. 

                                                 
9 PERT - Program Evaluation and Review Technique e CPM - Critical Path Method. 
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A, 1 

B, 2 

C, 1 
F, 2 

G, 2 

I, 2 H, 1 

D, 4 

E, 2 

 
LEGENDA                    DURAÇÃO DA ATIVIDADE 
A – Coleta de dados iniciais por telefone          1 dia 
B – Visita ao cliente e aplicação de check list para guiar entrevista       2 dias 
C – Confecção do pré-programa           1 dia 
D – Verificação de restrições municipal, estadual e federal        4 dias 
E – Verificação e estudo da disponibilidade financeira do contratante para projeto e construção     2 dias    
F – Rascunho de desenhos e das informações que constarão na proposta      2 dias 
G – Elaboração de proposta técnica           2 dias 
H – Elaboração de proposta comercial           1 dia 
I – Elaboração final da proposta técnico-comercial         2 dias 
J – Elaboração de resumo das principais restrições financeiras e de legislação que impactarão o projeto  1 dia 
 

J, 1 

primeira data de início 

última data de início 

Figura 15: Exemplo de diagrama do caminho crítico 
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Trata-se, portanto, de um gráfico (planilha) onde as atividades e seu andamento 

são dispostos na horizontal e cada coluna representa a unidade de tempo mais 

apropriada para controle do projeto. 

Depois do evento, o gráfico pode ser atualizado para mostrar o progresso alcan-

çado até determinada data por meio da inclusão de uma linha de controle logo 

abaixo cada atividade, possibilitando a efetivação das correções que se fizerem 

necessárias (ver Figura 16). 

Dias  

Tarefas 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Previsão da Atividade A            
Controle da Atividade A            

Previsão da Atividade B            
Controle da Atividade B            

Previsão da Atividade C            
Controle da Atividade C            

Previsão da Atividade D            
Controle da Atividade D            

Previsão da Atividade E            
Controle da Atividade E            

Previsão da Atividade F            
Controle da Atividade F            

Previsão da Atividade G            
Controle da Atividade G            

Previsão da Atividade H            
Controle da Atividade H            
Previsão da Atividade I            
Controle da Atividade I            

Previsão da Atividade J            
Controle da Atividade J            

Figura 16: Exemplo de gráfico de Gantt 

Segundo Meridith; Mentel Jr. apud Toledo; Rovai (2003), deve-se garantir que 

cada participante da equipe de projetos saiba planejar e receba todos os dados 

necessários para o planejamento das atividades que lhe foram designadas, 

tornando, assim, o processo de planejamento um compromisso efetivo e amplo 

de metas e objetivos factíveis. 

Para Maximiano (2000), o controle do andamento de um projeto deve estar pau-

tado nos seguintes elementos: a) escopo do projeto – especificações a serem a-

tingidas pelo produto ou serviço final, b) tempo – duração prevista do projeto, 

datas previstas para início e conclusão de fases e datas previstas para entrega 
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dos “produtos” finais, e c) custo – custos previstos, cronograma de desembol-

sos, etc. 

A gestão e o controle dos custos do projeto devem ser baseados nos custos de 

cada uma de suas atividades, diferentemente dos custos de operações tradicio-

nais, geralmente baseados nos custos por departamentos (VALERIANO, 2001). 

Segundo Maximiano (2000), para fazer a estimativa dos custos do projeto são 

necessárias as seguintes informações: custo unitário de cada recurso, duração 

das atividades e custos indiretos. 

Em uma fase inicial, as pessoas devem ser tratadas como recursos necessários 

e custos a serem despendidos. Uma vez que o projeto foi minuciosamente pro-

gramado e as atividades individualizadas, é que elas efetivamente passam a ser 

objeto da gestão de pessoal (VALERIANO, 2001). 

Por fim, o encerramento de um projeto vai além de sua entrega. Todos os “pro-

dutos” definidos dentro do seu escopo devem ser apresentados e avaliados po-

sitivamente pelo cliente para que o projeto possa ser considerado bem-

sucedido. O prazo estipulado no contrato deve ser respeitado ou, no mínimo, as 

prorrogações devem ter sido autorizadas (MAXIMIANO, 2000). 

3.9 Gestão da produção 

A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produ-

zem bens e serviços. Embora nem sempre as pessoas que supervisionam a 

produção sejam chamadas de gerentes de produção ou de operações, isso é o 

que realmente elas são (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). 

Segundo Ritzman; Krajewski (2004), a administração de operações refere-se à 

direção e ao controle dos processos que transformam insumos em produtos e 

serviços. Interpretada de maneira ampla, a administração da produção está na 

base de todas as áreas funcionais, porque os processos encontram-se em todas 

as atividades empresariais. Interpretada de maneira restrita, a produção refere-

se a um departamento específico que tem a função de gerir os processos de 

transformação. 

Procedimentos de controle da produção simples e informais são utilizados nas 

pequenas empresas. Se o procedimento for simples e a produção pequena, o 
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gerente pode manter o funcionamento tranqüilo com o mínimo de serviços buro-

cráticos, bastando, muitas vezes, apenas um controle visual. Entretanto, chega 

um determinado momento no crescimento de qualquer organização, em função 

do aumento na escala de produção ou da elevação da complexidade do produto 

ou serviço produzido, que os procedimentos formais passam a ser imprescindí-

veis para se alcançar eficiência produtiva (LONGENECKER; MOORE; PETTY, 

1997). 

Nesta tese, o objeto de estudo é a empresa de projeto, que tem como principal 

produto o “projeto de edificações”. Este produto “projeto” é realizado por meio do 

processo de projeto (processo produtivo da empresa de projeto). Dada a impor-

tância desses elementos para embasar a elaboração do modelo de gestão aqui 

proposto e de seu considerável grau de avanço em relação a estudos e pesqui-

sas já realizados, o projeto de edifícios e seu processo de produção serão apre-

sentados mais detalhadamente no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

4.1 Importância do projeto para construção de edifícios 

A indústria de produtos seriados percebeu mais cedo o papel fundamental do 

projeto e sua influência na composição do custo de produção de seus produtos. 

Na construção civil, a preocupação com o projeto tornou-se recentemente maior 

por ser ele considerado uma das principais fontes de melhoria para o desempe-

nho do produto edificação, e por propiciar significativa diminuição dos custos de 

produção. 

Para Toledo (1994), o projeto de construção civil é executado sempre em condi-

ções bastante específicas, e requer um planejamento perfeito pois, sendo uma 

operação única para determinado empreendimento, não permite erros. 

Franco (1992) considera o projeto como a fase onde as decisões tomadas "tra-

zem maior repercussão nos custos, velocidade e qualidade dos empreendimen-

tos”, além de ser a origem da maioria dos problemas patológicos dos edifícios.  

Os empreendimentos na construção civil, assim como em outros setores produ-

tivos, devem atender aos objetivos estratégicos dos seus empreendedores e vi-

abilizar a sobrevivência e o crescimento das organizações que deles participam. 

O projeto pode ser utilizado como um importante instrumento na viabilização 

desses objetivos, por meio de seu potencial de influenciar e definir as caracterís-

ticas físicas do produto edificação, desempenhando, dessa forma, um papel de 

grande responsabilidade como otimizador dos processos de construção e como 

instrumento de aumento da satisfação dos usuários finais. 

Segundo Manso (2003), dentre os processos isolados envolvidos na construção 

de um empreendimento imobiliário, o projeto é aquele cujas definições causam 

maior impacto no valor do empreendimento. As soluções adotadas na elabora-

ção do projeto repercutem em todo o processo da construção, na medida em 

que definem partidos, detalhes construtivos e especificações que permitem uma 

maior ou menor facilidade de construção, afetando diretamente os custos de 

produção, além de uma parcela dos resultados financeiros por meio da veloci-

dade intrínseca ao sistema construtivo adotado. 

O projeto vem sofrendo uma evolução conceitual significativa, que não só am-

plia seu escopo como reposiciona seu papel no contexto do processo produtivo 
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de edificações. Vários estudos e pesquisas têm sido realizados com o intuito de 

modificar seu conteúdo, introduzindo uma filosofia baseada em princípios de ra-

cionalização, construtibilidade e evolução tecnológica (MELHADO, 1994). 

Segundo Leusin (1995), mudanças na metodologia de concepção do edifício 

podem induzir fortes ganhos de produtividade, passando o projeto a incorporar o 

processo de trabalho enquanto conhecimento técnico, o que exige uma nova es-

trutura no seu desenvolvimento. 

4.2 Processo de criação do projeto 

Segundo Fabrício (2002), diversas são as habilidades intelectuais e motoras re-

queridas dos projetistas no processo de criação do projeto. As principais estão 

relacionadas à capacidade de análise e síntese de informações e problemas, à 

criatividade e ao raciocínio, ao conhecimento (ligado ao campo da memória e 

das técnicas de armazenamento de informação) e à capacidade de comunica-

ção e interação entre diferentes indivíduos.  

A capacidade analítica e de síntese está presente na formulação do problema 

de projeto. Trata-se de, a partir de informações e demandas iniciais, obter, orde-

nar, classificar e hierarquizar várias informações aparentemente desconexas e 

formular um problema a ser resolvido.  

A criatividade e o raciocínio expressam a capacidade humana de propor solu-

ções espaciais, técnicas, funcionais, financeiras, comerciais originais e desen-

volver soluções coerentes com o problema posto. 

O conhecimento está fundamentado nas experiências e formações anteriores 

dos projetistas e media a criação e o desenvolvimento das soluções projetuais. 

Associada ao conhecimento, está a cultura de produção, que demarca repertó-

rios projetuais e produtivos ligados aos costumes e necessidades de um povo 

ou região e que são introjetados na sua formação e nos raciocínios projetuais. 

A representação e a comunicação são formas de apresentar as soluções de-

senvolvidas (desenhos técnicos, maquetes, modelos virtuais, etc.) para serem 

executadas ou apreciadas e também uma forma de apoio e extensão ao desen-

volvimento intelectual das soluções projetuais (esboços, simulações, etc.). 
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Essas habilidades são solicitadas de forma inter-relacionada e são interdepen-

dentes. O processo mental de projeto se processa por meio de aprimoramentos 

sucessivos das idéias e da compreensão do problema inicial. Em um processo 

no qual a totalidade das questões projetuais está posta desde o início do proje-

to, o que evolui é o aprofundamento que vai sendo construído ao longo do ca-

minho. 

Segundo Oliveira; Fabrício; Melhado (2004), do ponto de vista intelectual, na 

passagem de uma “fase” para outra não se marcam rupturas no processo de 

projeto. Trata-se, portanto, de um processo de amadurecimento contínuo, que 

gradativamente desloca seu foco de desenvolvimento. Na Figura 17 é possível 

observar a seqüência e o inter-relacionamento entre estas habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fabrício, 2002. 

Figura 17: Processo de criação do projeto 

4.3 Definições e papéis do projeto 

Em linhas gerais, o projeto na construção civil deve informar o design e as ca-

racterísticas físicas do produto, deve permitir a introdução de inovações tecnoló-

gicas, reduzir a existência de problemas patológicos, garantir características de 

qualidade, racionalidade e construtibilidade do empreendimento, gerando, dessa 

forma, reflexos positivos na adequação ao uso, redução do lead time total de 

execução da obra e redução dos seus custos finais, devendo, ainda, observar a 

Informações 
Informações 
qualificadas 

PROJETO 

Análise e síntese 
das informações 

Criação de soluções 
projetuais 

Conhecimentos, 
procedimentos e 

cultura 
Representações / 
Comunicações 

Habilidades intelec-
tuais 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA 



 119

segurança do trabalhador e a preservação do meio ambiente tanto na fase de 

execução da obra como do seu uso (OLIVEIRA; FABRÍCIO; MELHADO, 2004). 

Barros (1991) ressalta a importância da tomada de decisões ainda na fase de 

projeto. Para o autor, o projeto de qualquer subsistema do edifício permite a de-

finição adequada da produção ainda na fase de concepção do produto, facilitan-

do e conduzindo a tomada de decisões subjetivas durante a etapa de execução 

por pessoas com menor nível de capacitação (característica inerente a mão-de-

obra da construção civil).  

Segundo Melhado (1994), a atividade de projeto deve ser encarada dentro das 

seguintes dimensões: projeto como processo estratégico – visando atender às 

necessidades e exigências do empreendedor, voltado às definições das caracte-

rísticas do produto final; e projeto como processo operacional – visando a efici-

ência e a confiabilidade dos processos que geram o produto. 

Evidenciando a abrangência deste novo conceito de projeto, Melhado; Agopyan 

(1995) citam Marques (1979), pois o autor diferencia os enfoques de processo e 

produto, conforme se segue: 

• Conceito estático: refere-se ao projeto como “um produto constituído de ele-

mentos gráficos e descritivos, ordenados e elaborados segundo uma engre-

nagem apropriada, visando atender às necessidades da fase de execução"; 

e 

• Conceito dinâmico: refere-se ao projeto como "processo através do qual são 

produzidas soluções para os problemas que deram causa ao empreendimen-

to e que justificam o investimento".  

A partir destes conceitos, verificam-se as dimensões do conceito de projeto en-

quanto produto, na forma de documentos contendo discriminações técnicas e 

geométricas, confundindo-se com o produto final do empreendimento; e enquan-

to processo, visando atender necessidades e exigências requeridas, buscando, 

portanto, soluções para os problemas de construção do produto final. 

Portanto, o projeto deve ser entendido como uma atividade ou serviço integrante 

do processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, organização, 

registro e transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas 

para uma obra, a serem consideradas na fase de execução. 
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A aplicabilidade eficaz destas novas definições implica em transformações signi-

ficativas na estrutura da atividade de projeto, dando subsídios ao pensamento 

que sugere uma mudança estrutural na metodologia da sua elaboração.  

O projeto pode assumir o encargo fundamental de agregar eficiência e qualida-

de ao produto se for incorporado de forma antecipada e adequada à idealização 

do sistema construtivo e explorado seu caráter estratégico de indução da racio-

nalização e redutor dos custos dos empreendimentos.  

É necessário que a etapa de projeto receba atenção especial e, a exemplo de 

outras indústrias, seja dilatado o seu prazo de modo a incorporar, neste momen-

to, todas as questões inerentes à fase de execução do produto, minimizando 

improvisações em obra e, assim, parte da incerteza durante sua realização.  

É neste contexto que o projeto deve ser encarado como informação, que pode 

ser de natureza tecnológica (indicações de detalhes construtivos, locação de 

equipamentos - nesse caso o produto projeto é evidenciado) ou de cunho pura-

mente gerencial (servindo como suporte ao planejamento e programação da o-

bra - caráter processual). 

Quanto mais cedo forem detectados os potenciais problemas relativos à execu-

ção e uso do edifício, à partir das informações fornecidas pelos empreendedores 

e do amadurecimento das soluções projetuais, maior será a capacidade de in-

fluenciar positivamente os custos do empreendimento, desde que implantadas 

as soluções pertinentes, conforme se pode verificar na Figura 18. 

4.4 A informação no processo de projeto 

As construções podem ser analisadas sob os mais diferentes pontos de vista. 

Por exemplo, um engenheiro civil vê uma construção como uma série de ele-

mentos estruturais, mas, para um arquiteto, trata-se de uma coleção de recintos 

e de um envelope que tem a função de filtro entre o ambiente externo e os seus 

ocupantes. Isto acontece porque cada um deles tem suas próprias referências e 

formas de estruturar e interpretar problemas e a própria edificação (BAILEY; 

SMITH, 1994; GALLE, 1995). 

Uma das mais difíceis tarefas na fase de projeto é resolver os conflitos que ocor-

rem quando da integração de soluções derivadas destas múltiplas abstrações 

ou a sua decomposição em subproblemas. As pessoas envolvidas no projeto e 
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na execução de uma construção normalmente trabalham em diferentes empre-

sas, e o grupo de companhias que cooperam entre si varia de um empreendi-

mento para o outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Melhado, 1994. 

Figura 18: Influência das etapas de projeto sobre os custos do empreendimento 

Em face disto, as peculiaridades dos projetos tornam ainda mais difícil o estabe-

lecimento de rotinas de trabalho para sua execução. É necessária, portanto, a 

eficaz coordenação das informações trocadas entre empreendedores, projetis-

tas e construtores para que esse processo transcorra de maneira mais integra-

da. 

Alterações nos trabalhos realizadas por um dos projetistas podem introduzir con-

flitos no desenvolvimento do projeto, pois não se refletem automaticamente nos 

desenhos, relatórios e banco de dados dos demais participantes. Sem procedi-

mentos de elaboração que possam registrar e revisar os desenhos de forma sis-

temática, os erros são inevitáveis. O tempo adicional requisitado para estes pro-

cedimentos aumenta o custo do processo (TEICHHOLZ; FISCHER, 1994). 

Segundo Tzortzopoulos apud Menezes; Lopes; Amorim (2003), as falhas nas 

comunicações constituem uma das maiores causas de insatisfação com relação 

aos projetos, gerando retrabalhos e conseqüente desperdício de tempo. 

Segundo Tzortzopoulos (1999), essas falhas são: 

- Falta de padronização de procedimentos e de rotinas de desenho; 
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- Erros recorrentes nas fases de levantamento; 

- Atraso na entrega das etapas; 

- Necessidade de excessivas revisões nos produtos apresentados; 

- Problemas de interoperabilidade e continuidade do fluxo de informações; 

- Falta de formalidade na transmissão de informações; e 

- Dificuldade de atender aos objetivos do cliente. 

No processo de projeto, em geral, as informações são espalhadas sem qualquer 

estrutura ou classificação, ocasionando muitos problemas entre as partes envol-

vidas (Aouad et al., 1994). A troca constante de fornecedores, as relações di-

nâmicas entre os agentes e os seus diferentes interesses (em função de visões 

particulares e suas necessidades diferenciadas), são fatores que tornam difícil a 

flexibilização do processo e tendem a incrementar também a dificuldade na troca 

de informações. 

A utilização de um modelo simples, que tenha por objetivo integrar todos os par-

ticipantes, pode limitar o impacto destes problemas e aumentar a produtividade, 

evidenciando, dessa forma, a necessidade de se buscar alternativas concretas 

para o trâmite controlado de informações entre projetista-empreendedor, proje-

tista-projetista e projetista-obra, sinalizando a importância do papel da gestão 

nos escritórios de projetos. 

Na Figura 19 é possível observar as principais fases de execução do processo 

de projeto e seu inter-relacionamento com o fluxo de informações durante seu 

desenvolvimento. Na etapa inicial (dados de entrada) é necessário considerar 

informações acerca do empreendimento provenientes de diversos agentes (em-

preendedor, agente financeiro, cliente, tecnologia, fornecedores, etc.). Estas in-

formações devem sofrer um tratamento e serem depuradas. 

Com base nelas, na legislação vigente e nas características do terreno, é possí-

vel realizar a análise dos riscos do empreendimento. Após, passa-se para a e-

xecução do projeto propriamente dito, que deve ser validado (verificado e apro-

vado) pelo contratante para, só então, ser distribuído e executado. 
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Figura 19: Processo de projeto x fluxo de informações 

Cabe ressaltar ainda que, após essas etapas, devem ser realizados o acompa-

nhamento da fase de construção e a avaliação pós-ocupação (APO) pelos proje-

tistas. Esses são importantes instrumentos de geração de informações que ser-

virão para aprimorar empreendimentos futuros. 

4.4.1 Ambientes colaborativos ou extranets 

Drucker apud Freitas; Santos (2003) relata que as ferramentas tecnológicas po-

dem ajudar ou prejudicar a produtividade, dependendo do que as pessoas fa-

çam com elas, do propósito para o qual serão usadas ou das habilidades de 

quem as utilizará. Tal afirmação mostra a necessidade de uma intensa análise 

para a implementação de sistemas de informação computacionais que realmen-

te auxiliem no desenvolvimento de tarefas no âmbito da empresa de projeto, 

buscando a perfeita interação entre os processos. 

Segundo Ohashi; Bertezini; Melhado (2003), a utilização das extranets para co-

ordenação de projetos no Brasil é muito recente. Apesar disso, esses sistemas 

vêm sendo utilizados cada vez mais no desenvolvimento do processo de projeto 

para o controle e centralização das informações, troca de documentos, rastrea-

bilidade, redução de custos e prazos, trabalho colaborativo, entre outras vanta-

gens. Entretanto, é necessário que se compreenda melhor o processo de proje-
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to, com a definição clara das suas atividades, etapas, responsabilidades, inter-

dependências, escopos, etc. e, portanto, que haja um método bem definido de 

coordenação do processo de projeto, onde o sistema é apenas uma ferramenta 

colaborativa capaz de auxiliar esse processo. 

Segundo eles, é nesse ponto que se destaca a importância do coordenador de 

projetos como principal agente no desenvolvimento do projeto por meio dos sis-

temas baseados na web, pois é ele quem deve configurar (personalizar) o sis-

tema para cada empreendimento por meio de: cadastro e controle dos agentes; 

definição das restrições de acesso; definição das fases; agendamento das reu-

niões on-line; definição do formato dos documentos; planejamento das ativida-

des; enfim, tudo o que for pertinente em relação ao desenvolvimento da fase de 

projeto. 

Segundo Quintão (2003), a intranet é o ambiente de trabalho ideal para o com-

partilhamento de informações dinâmicas e interligadas pois, apesar de privilegiar 

informações internas à organização, é possível disponibilizar acesso a clientes e 

colaboradores definindo o tipo de informação que poderia ser acessada de a-

cordo com os privilégios destinados a estes. A plataforma mais indicada ao de-

senvolvimento desta intranet é a WEB, que pode ser acessada da obra, do cli-

ente e dos escritórios fornecedores, inclusive de projetos, formando uma rede 

de interessados no processo. A disseminação da informação deve ser on-line e 

total. 

Para essa mesma autora, este ambiente colaborativo atende a necessidade de 

que as informações sejam transmitidas em tempo real aos colaboradores inter-

nos e externos, de forma que possibilite a Engenharia Simultânea e a dissemi-

nação da informação correta para não incorrer em falhas de prazos, custos ou 

retrabalhos. 

Segundo Ohashi; Bertezini; Melhado (2003), o uso das tecnologias de informa-

ção (TI) na construção civil, como a Internet, possibilitou o surgimento de siste-

mas baseados na web para a gestão do processo de projetos de construção. É 

nessa fase que ocorre grande parte das definições de um empreendimento, com 

trocas e disseminação de informações entre os agentes por meio de desenhos, 

especificações, detalhamentos e procedimentos. Deste modo, destaca-se o uso 
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de ferramentas de TI com grande potencial para gerenciar e controlar o fluxo de 

informações para a coordenação do processo de projeto de construção. 

Os mesmos autores ainda ressaltam que o uso de sistemas colaborativos no 

processo de projeto de construção, desde que bem administrados e gerencia-

dos, podem trazer inúmeras vantagens, principalmente com relação à redução 

de custos e prazos de desenvolvimento, maior e melhor controle das informa-

ções e documentos, e o desenvolvimento de projetos simultâneos por meio da 

cooperação, colaboração e interação entre os projetistas. 

Segundo Kamei; Ferreira (2002), as ferramentas web possuem a capacidade de 

viabilizar a integração através da centralização de todas as informações, dire-

cionando as tarefas que cada componente da equipe realizam; e cada partici-

pante pode interagir de forma mais transparente e rastreável entre a equipe e 

pelo coordenador. 

De acordo com Santos; Nascimento (2002), as extranets de projeto via navega-

dor de websites permitem centralizar, administrar, controlar o fluxo de informa-

ções e tornar acessível o resultado do trabalho dos diversos projetistas e profis-

sionais envolvidos no processo de projeto de um determinado empreendimento. 

Segundo Ohashi; Bertezini; Melhado (2003), com base em uma série de estudos 

de outros autores, pode-se dizer que há um consenso entre os profissionais e 

pesquisadores sobre as vantagens da utilização dos ambientes colaborativos. 

Para esses autores, entre as principais vantagens destacam-se: rapidez no fluxo 

de informações; aproximação virtual entre os intervenientes do processo (inexis-

tência de barreira física); padronização de relacionamento entre os intervenien-

tes; retroalimentação de informações para projetos futuros; rastreabilidade das 

informações; facilidade na organização de um banco de dados (memória cons-

trutiva) e potencialização da colaboração e do trabalho coordenado entre os pro-

jetistas. 

Ainda segundo esses autores, existem algumas dificuldades quanto ao uso dos 

ambientes colaborativos, destacando-se: falta de incentivo e estímulo para os 

participantes interagirem via sistema; uso de outros meios de comunicação (tele-

fone, e-mail, fax, etc.); falta de treinamento e assessoramento durante o uso; re-

sistência às mudanças por parte dos projetistas; excesso, desorganização ou 
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carência de informações no sistema; e ausência de continuidade do sistema 

com a obra e com o produto entregue. 

4.5 Principais problemas no processo de projeto 

As deficiências do projeto podem trazer sérias conseqüências para o processo 

construtivo, podendo até mesmo causar a inviabilidade do empreendimento. 

Segundo Tilley; Barton (1997), a baixa qualidade do projeto pode gerar os se-

guintes efeitos: redução da eficiência do processo construtivo, aumento do risco 

do contrato do empreendimento, aumento dos custos tanto para o construtor 

como para o cliente final e aumento da ocorrência da não-qualidade no empre-

endimento. 

Verifica-se uma freqüente dissociação entre a atividade de projeto e a de cons-

trução, onde o projeto geralmente é entendido como simples instrumento isola-

do, comprimindo-se seu prazo e seu custo, recebendo mínimo aprofundamento 

e assumindo um conteúdo quase meramente legal, a ponto de torná-lo sim-

plesmente indicativo, de tal forma que grande parte das decisões são posterga-

das para a etapa da obra (MELHADO; VIOLANI, 1992). 

Na construção, os projetos de diferentes especialidades são geralmente desen-

volvidos paralelamente pelos diversos projetistas (arquitetura, estruturas e insta-

lações) em locais fisicamente distantes, sendo reunidos somente na hora da e-

xecução dos serviços. Este procedimento gera uma série de incompatibilidades 

e não permite clareza com relação as funções e responsabilidades dos profis-

sionais envolvidos comprometendo a qualidade do produto e causando enormes 

perdas de materiais e produtividade. 

As diferentes formações dos profissionais que atuam na atividade de projeto têm 

sido um dos principais entraves à sua otimização. Em função dessas diferenças, 

cada profissional ou grupo de profissionais desenvolvem diferentes percepções 

com relação à nomenclatura e aos conteúdos das atividades de projeto, dificul-

tando consideravelmente o desenvolvimento e a utilização de ferramentas multi-

disciplinares que encarem o processo de forma holística. 

As edificações vêm se tornando cada vez mais complexas no tocante a necessi-

dade dos clientes e em relação a novos materiais e tecnologias. Uma parte da 

complexidade dos projetos modernos é relacionada ao produto, e outra parte ao 
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seu processo de produção. As condições técnicas e econômicas que limitam o 

desenvolvimento de empreendimentos são específicas para cada novo projeto, 

e a experiência prévia dos projetistas muitas vezes não cobre aspectos particu-

lares que o cliente vê como imperativos (TZORTZORPOULOS, 1999). 

As decisões quanto à forma, funcionalidade e métodos de construção são toma-

das nas etapas de concepção e projeto do empreendimento e, nelas, promoto-

res e projetistas trabalham usualmente com um pequeno número de informa-

ções. Este fator faz com que a variabilidade e incerteza inerentes ao processo 

aumentem. A grande variedade de requisitos de desempenho e componentes 

envolvidos na construção também contribuem para o aumento da complexidade, 

à medida que, quanto mais complexo o produto, mais complexo o processo. 

Segundo Formoso; Fruet (1993), os principais problemas encontrados em rela-

ção ao projeto são: erros de cotas, níveis e alturas, incompatibilidade entre dife-

rentes projetos, falha na especificação de materiais e detalhamento inadequado, 

ou mesmo falta de detalhamento. 

Segundo Glavan; Tucker (1997), os problemas de projeto podem ser elencados 

a partir dos seguintes macro-grupos: desenho de plantas (interferências, discre-

pâncias, omissão e erro); programação (falta de informação necessária, neces-

sidade de esclarecimentos de algum detalhe por parte dos projetistas e necessi-

dade de desenhos para complementação de serviços); concepção do projeto 

(erros de projeto e mudanças no projeto) e especificações (necessidade de es-

clarecimento de informações, especificações incorretas e mudanças nas especi-

ficações durante o processo).  

Nascimento; Formoso (1998) destacam alguns problemas do projeto que mere-

cem especial atenção: difícil acessibilidade aos serviços a serem executados, 

falta de consideração das reais condições do subsolo, excesso de complexidade 

dos projetos e existência de erros de repetição, modulação e tolerâncias. 

Segundo Freitas (2003), a inexistência de um consenso a respeito do conteúdo 

dos serviços de projeto traz conseqüências prejudiciais a toda a cadeia produti-

va, tais como: 

- Falta de parâmetros para avaliar o desempenho dos projetistas e seus servi-

ços;  
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- Heterogeneidade dos serviços de projeto quanto à qualidade técnica; 

- Falta de parâmetros para definir responsabilidades sobre o processo de projeto 

e suas interfaces com a produção, uso e manutenção dos edifícios; 

- Falta de parâmetros para a coordenação e gerenciamento eficaz, gerando a-

trasos e retrabalhos; e 

- Falta de mecanismos de equalização de propostas e serviços. 

De acordo com Myssior (2003), são inúmeros os empreendimentos imobiliários 

concebidos com base na simples percepção dos empreendedores, incorporado-

res, construtores e corretores, ou baseados no histórico dos produtos que apre-

sentaram maior taxa de realização de negócios ou quantidade de lançamentos, 

sem que nenhum critério técnico ou científico tenha sido realizado para certificar 

a sustentação destes pressupostos e conceitos frente ao mercado. Também não 

é incomum se verificar empreendimentos que desconsideram as questões am-

bientais e tecnológicas, transferindo a discussão para o momento da construção 

da edificação, gerando, com isso, intermináveis prejuízos ao planejamento e re-

duzindo a possibilidade de inovação e inserção adequada da edificação na ma-

lha urbana. 

Segundo o Programa Setorial da Qualidade – PSQ, Setor de Projetos (PSQ, 

1997), as principais dificuldades encontradas pelo setor de projeto em relação à 

qualidade são a falta de integração do projeto com o processo de produção e a 

cadeia produtiva da construção civil, juntamente com a falta de metodologias 

adequadas para gestão da qualidade no processo de desenvolvimento de proje-

to. 

A Tabela 09 mostra as principais dificuldades vividas pelo setor de projeto com 

relação à qualidade, segundo o Programa Setorial da Qualidade Brasileiro – 

PSQ. 

O desenvolvimento de um novo modelo de Sistema de Gestão da Qualidade pa-

ra empresas de projeto certamente contribuiria para a melhoria deste quadro, 

por meio da redução de alguns dos diversos problemas acima relacionados. 
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Tabela 09: Dificuldades do setor de projetos 

 

 

 

 

Dificuldades de caráter 
sistêmico 

- Defasagem do ensino, nos cursos de engenharia e arquitetura, em 
relação às necessidades do mercado; 

- Exercício ilegal da profissão, deficiência na fiscalização por parte 
dos conselhos regionais das categorias profissionais ligadas à cons-
trução; 

- Falta de incentivo à pesquisa; 

- Baixa exigência de clientes públicos e privados quanto à qualidade 
do projeto; 

- Flutuações acentuadas de demanda no mercado. 

 

 

Dificuldades de caráter 
estrutural 

- Setor pulverizado, com grande número de profissionais atuantes e 
fragmentação do processo de elaboração do projeto; 

- Inexistência de metodologias de acompanhamento da demanda 
por projetos, que permitam um planejamento adequado da mobiliza-
ção dos profissionais de setor em todos os níveis; 

- Falta de integração entre o projeto e o processo de produção e da 
cadeia produtiva da construção civil. 

 

Dificuldades de caráter 
setorial 

- Falta de metodologias adequadas para a gestão da qualidade no 
processo de desenvolvimento do projeto; 

- Falta de capacidade de investimento no aperfeiçoamento do pro-
cesso de produção: capacitação dos recursos humanos, informati-
zação e desenvolvimento de metodologias próprias; 

- Dificuldades de manutenção de equipes; 

- Baixo grau de integração com os outros profissionais envolvidos no 
processo, devido à forma de contratação por parte dos clientes; 

- Dificuldades de acompanhamento da evolução tecnológica constru-
tiva; falta de integração com os detentores de tecnologia; 

- Falta de padronização de procedimentos entre os clientes; 

- Falta de normalização técnica baseada em requisitos de desempe-
nho do edifício e suas partes. 

Fonte: adaptado de PSQ, 1997. 

4.6 Gestão da qualidade no processo de projeto 

Segundo Fernandes; Reis; Romeiro Filho (2003), a exigência mercadológica por 

menores preços, mas com a manutenção e mesmo melhoria dos padrões de 

qualidade das edificações, tem conduzido as construtoras na busca pela redu-

ção de custos como uma maneira de manter sua lucratividade sem prejuízo da 

produtividade. 

Para esses autores, com a evidência de tais aspectos, surgiram novas alternati-

vas de desenvolvimento do projeto capazes de ajudar na economia de tempo 
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para o planejamento e desenvolvimento das etapas que compõem o trabalho da 

engenharia, arquitetura e design. 

Eles ainda ressaltam que entender o cliente e as tendências do mercado é um 

requisito obrigatório e não mais um diferencial como até pouco tempo atrás. A-

tualmente, a não observância dos desejos do cliente pode comprometer a co-

mercialização do produto, e o segmento de construção civil não pode se dar ao 

luxo de construir para somente depois encontrar um mercado alvo para seu pro-

duto, ou seja, produzir e empurrar a produção (em um modelo just-in-case). 

Diante disto, fica evidenciado que o planejamento durante as fases do desen-

volvimento do projeto, paralelamente à análise dos conceitos predominantes no 

mercado, é essencial para viabilizar uma estratégia de comercialização de su-

cesso. 

Partindo dos tradicionais conceitos de projeto, os esforços devem ser canaliza-

dos para a identificação das necessidades dos clientes (implícitas ou explícitas), 

sua interpretação e “tradução” em parâmetros. Dessa forma é possível gerenciar 

as soluções técnicas do projeto nas suas mais diferentes fases, de forma a se 

obter um produto adequado à etapa de construção do edifício (HUOVILA; SE-

RÉN, 1998). 

Projetar com qualidade é, com base nas necessidades e informações do cliente, 

gerar alternativas (soluções) que realmente resolvam o problema proposto, que 

sejam exeqüíveis e economicamente viáveis, e decidir de forma racional entre 

elas (OLIVEIRA; FABRÍCIO; MELHADO, 2004).  

Neste processo de tomada de decisão, assim como em todos os outros, a dis-

ponibilidade de informação no momento certo, quantidade suficiente e com qua-

lidade, seja em relação às necessidades do cliente, à gama de possibilidades de 

soluções, às tecnologias disponíveis, à viabilidade da solução em relação a ou-

tras disciplinas de projeto, etc., é fator decisivo para a produção de projetos de 

qualidade. 

As necessidades dos clientes devem ser traduzidas em parâmetros, que serão 

parte integrante dos dados de entrada (programa) do processo de projeto. Os 

dados de saída (projetos) devem contemplar soluções para o produto edifício e 

sua produção, alinhadas com as informações de entrada. 
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O projeto deve ser analisado criticamente por todos que participam da sua exe-

cução, e validado em relação aos clientes e/ou contratantes, de forma a garantir 

sua coerência com as metas propostas e com o processo de produção subse-

qüente (construção). Tais relações são representadas simplificadamente na Fi-

gura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Melhado, 2001. 

Figura 20: Controle da qualidade nas etapas do projeto 

De uma forma geral, pode-se considerar que a qualidade do projeto depende da 

qualidade das etapas intermediárias de sua execução: qualidade do programa 

(atendimento as necessidades do cliente, equacionamentos financeiro-

econômico e comercial), qualidade das soluções projetuais (atendimento as exi-

gências de desempenho da edificação, sustentabilidade e manufaturabilidade), 

qualidade da apresentação do projeto (clareza, detalhamento, informações 

completas e facilidade de consulta), qualidade dos serviços associados ao proje-

to (cumprimento de prazos e custos, compatibilização entre disciplinas de proje-

to, acompanhamento do projeto durante a obra, avaliação pós-ocupação e as-

sistência técnica), e também da qualidade de sua utilização durante a fase de 

execução da obra. 

Reis (1998) citando Melhado (1994) argumenta que a qualidade no processo de 

projeto envolve um conjunto de ações de gestão, tais como: qualificação de pro-

jetistas, contratação de consultores, desenvolvimento de metodologia de projeto, 

padronização e atualização de procedimentos de execução e controle dos servi-

ços, gerenciamento da execução e coleta e análise de dados para a retroalimen-

tação do projeto. 
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Fabrício (2002) fez uma interessante compilação, com base em diversas pes-

quisas sobre o tema, dos principais componentes que determinam a qualidade 

de um projeto de edifício (Tabela 10). 

Tabela 10: Componentes da qualidade no projeto de edificações 

COMPONENTES ASPECTOS RELACIONADOS 

Pesquisas de mercado 

Necessidades dos clientes 

Caracterização do entorno urbano 

Levantamento da legislação construtiva referente à área 

Levantamentos topográficos 

 

Seleção e incorporação de ter-
renos 

Sondagens do terreno 

Equacionamentos econômicos, financeiro e comercial 

 

 

 

Qualidade do programa do 
empreendimento 

Coerência, clareza e exeqüibilidade das especificações de programa 

Atendimento ao programa 

estrutural 

ao fogo 

 

 

Segurança 

 contra invasores 

conforto térmico 

conforto acústico 

iluminação 

 

 

Habitabilidade 

 

estanqueidade 

 

 

 

 

Atendimento a exigências de 

desempenho 

 

Durabilidade e desempenho ao longo do tempo 

Materias-primas especificadas 

Rejeitos inerentes as especificações do projeto e ao 

processo construtivo adotado 

Consumo de energia na produção 

luz natural 

ventilação natural 

 

 

Consumo de energia na utili-
zação 

 
aquecimento de água 

bacia sanitária 

reaproveitamento de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade das soluções 

projetuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabilidade 

 
 

 

Consumo de água 

 limpeza 
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Disposição de resíduos sólidos (possibilidade de coleta 

seletiva) 

Disposição de resíduos líquidos 

Racionalização 

Padronização 

 

 

Construtibilidade 

 Integração e coerência entre projetos 

Custos de execução 

Custos de operação 

Custos de manutenção 

 

 

Atendimento às exigências e-
conômicas 

 
Custos de demolição / reconversão 

Clareza de informações 

Detalhamento adequado 

Informações completas 

 

 

Qualidade da apresentação 

 

Facilidade de consulta 

Agilidade e cumprimento dos prazos de projeto 

Custo de elaboração de projetos 

Comunicação e envolvimento dos projetistas 

Compatibilização entre as disciplinas de projeto 

Acompanhamento do projeto durante a obra 

 

 

Qualidade dos serviços as-
sociados ao projeto 

 

Entrega da obra e assistência dos projetistas durante a utilização do empreendimento 

Fonte: ISO-DP 6241; Picchi; CTE; CIB; Fontenelle apud Fabrício, 2002. 

Como já dito anteriormente, os sistemas de gestão da qualidade (SGQ) já se 

mostraram viáveis e eficazes na indústria seriada, e vem apresentando interes-

santes resultados junto às empresas de construção. Eles certamente podem tra-

zer promissores resultados para o setor de projetos desde que desenvolvidos e 

implantados de forma adaptada à realidade das empresas de projeto brasileiras. 

Mas o que é um sistema de gestão da qualidade? 

Oliveira (2004) define Sistema de Gestão da Qualidade, de uma forma geral, 

como um conjunto de elementos dinamicamente relacionados entre si, formando 

uma atividade que opera sobre entradas e, após processamento, as transforma 

em saídas, visando sempre o objetivo de assegurar que seus produtos e seus 

diversos processos satisfaçam às necessidades dos usuários e às expectativas 

dos clientes externos e internos. 
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Tzortzopoulos (1999) define Sistema de Gestão da Qualidade no Processo de 

Projeto como um conjunto de ações gerenciais de características comuns que 

definem uma mesma estrutura para gerir o processo de projeto na empresa, ne-

cessárias e suficientes ao seu adequado desenvolvimento. 

Segundo Pocock; Liu; Kim apud Jacoski; Lamberts (2003), existe um constante 

interesse em problemas de projeto ligados à melhoria da produtividade. Segun-

do esses mesmos autores, o projeto deve ser avaliado pelo seu desempenho, 

levando-se em consideração os seguintes indicadores: custo, tempo, modifica-

ções e deficiências do projeto. Eles explicam que os mais utilizados são o tempo 

e o custo, sendo menos explorado o indicador modificações - que podem ser en-

tendidas como as deficiências que abrangem diferentes tópicos, como inade-

quada funcionalidade, inadaptabilidade e todos problemas que costumam surgir 

no pós-fase de projeto. 

Esses mesmos autores ressaltam que não há um consenso sobre quais fatores 

devem ser utilizados para avaliação de desempenho do projeto. Eles afirmam 

que é comum utilizarem-se os seguintes indicadores em conjunto: custo, tempo, 

satisfação do usuário, funcionalidade, satisfação do contratante, satisfação da 

equipe de projetistas, retorno sobre investimento e índice de não-

conformidades. 

4.7 Ferramentas e inovações relacionadas ao projeto 

4.7.1 Engenharia simultânea 

A Engenharia Simultânea (ES) pode ser definida como um "modo sistemático 

para o projeto simultâneo e integrado de produtos e de seus processos relacio-

nados, incluindo manufatura e suporte" (WERNER, 1995). Também denominada 

de Engenharia Concorrente ou Paralela, tem como premissa a redução do ciclo 

de vida do processo de desenvolvimento de produtos.  

A filosofia da Engenharia Simultânea busca integrar na fase de concepção do 

empreendimento todos os intervenientes necessários à sua consecução, de 

modo a gerar, nesta fase inicial, decisões acerca do projeto, respaldadas nas 

experiências de todos os integrantes da equipe, considerando qualidade, custo, 

tempo e exigências dos clientes. 
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De acordo com Pires apud Fernandes; Reis; Romeiro Filho (2003), a Engenharia 

Simultânea é a melhor proposta para organizar o fluxo de tarefas relacionadas 

ao desenvolvimento, tanto do projeto quanto do produto, melhorando a qualida-

de do produto final e reduzindo o prazo do desenvolvimento. A colaboração en-

tre os diversos profissionais para o desenvolvimento do projeto certamente im-

plicará que cada especialista contribua com o assunto de seu domínio. 

No entanto, este mesmo autor ainda afirma que nenhum destes profissionais 

deverá modificar a parte do projeto que for de responsabilidade dos demais, ca-

bendo a ele apenas sugestões de melhoria ou mesmo a identificação de possí-

veis problemas. Esta cooperação entre os especialistas deve ocorrer por meio 

da utilização de uma rede local, bem como um sistema operacional de rede. 

A Engenharia Simultânea, à partir de um enfoque integrado, tem sido emprega-

da com grande sucesso, encurtando os ciclos de desenvolvimento de novos 

produtos e seus processos relacionados, com o objetivo de reduzir custos e adi-

cionar valor agregado aos consumidores (HUOVILA; KOSKELA; LAUTANALA, 

1994). 

Os grupos interdisciplinares são a base dessa filosofia; contudo, Werner (1995) 

salienta que o seu sucesso depende da escolha de seus integrantes, que devem 

possuir habilidade para a identificação prévia de problemas potenciais e iniciati-

va de ações em tempo hábil para evitar os possíveis gargalos.  

Nesse sentido, torna-se essencial o treinamento dos recursos humanos quanto 

às técnicas e habilidades requeridas, assim como a incorporação de uma nova 

cultura de valorização do trabalho em equipe dentro da empresa, inclusive alte-

rando o sistema de avaliação de desempenho existente, onde o sucesso deve 

ser considerado como resultado natural da equipe (KRUGLIANSKAS, 1993).  

Cardoso (1993) defende a idéia de se formar grupos de projeto na construção 

civil segundo “cortes transversais”, reunindo diferentes profissionais além dos 

projetistas: homem de vendas, encarregados de produção, de assistência técni-

ca, qualidade, custos, fornecedores, etc., superpondo as fases de concepção e 

do projeto para produção, de forma similar ao que já é feito em outras indústrias. 

Fabrício (2002: 204) define projeto simultâneo na construção de edifícios como 
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o desenvolvimento integrado das diferentes dimensões do em-
preendimento, envolvendo a formulação conjunta da operação 
imobiliária, do programa de necessidades, da concepção arquite-
tônica e tecnológica do edifício e do projeto para produção, reali-
zado através da colaboração entre o agente promotor, a constru-
tora e os projetistas, considerando as funções subempreiteiros e 
fornecedores de materiais, de forma a orientar o projeto à quali-
dade ao longo do ciclo de produção e uso do empreendimento. 

O mesmo autor ainda salienta que os principais fatores a serem considerados 

na implantação desta filosofia devem ser: a) valorização do papel do projeto e 

integração precoce, no projeto, entre os vários especialistas e agentes do em-

preendimento; b) transformação cultural e valorização das parcerias entre os 

agentes do projeto; c) reorganização do processo de projeto de forma a coorde-

nar concorrentemente seus esforços; e d) utilização das novas tecnologias de 

informática e telecomunicações na gestão do processo de projeto. 

4.7.2 Projeto para produção 

A tecnologia para a construção está embutida nos processos construtivos atra-

vés dos projetos. Entretanto, a realidade das práticas construtivas mostra que 

nem sempre o projeto incorpora a tecnologia construtiva efetivamente emprega-

da no canteiro de obras. Na maioria das vezes, o projeto limita-se à definição do 

produto sem incorporar-lhe os métodos e processos construtivos, os materiais e 

os equipamentos (BARROS, 1996). 

Segundo Bruna (1976), a fase de projeto é essencial e insubstituível dentro do 

processo de produção. A execução deve estar vinculada à idéia inicial e aos ob-

jetivos propostos durante a fase de projeto do empreendimento, considerando o 

nível de tecnologia a ser adotada, a situação do mercado consumidor, etc. 

Segundo Novaes apud Nicomedes; Qualharini (2003), em função do progressivo 

aumento da competitividade, as etapas de projeto, de planejamento e de execu-

ção estão sendo revistas e modificadas para atender às exigências de gerencia-

dores e usuários. Neste contexto, o projeto deve assumir um caráter tecnológico 

devido às soluções presentes nos detalhamentos dos vários projetos, e também 

um caráter gerencial em função do apoio às decisões de planejamento e produ-

ção. 

Segundo Melhado (1994), no projeto para produção são definidas as técnicas 

construtivas a serem empregadas no processo construtivo e projetados os deta-
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lhes de execução. O objetivo deste projeto é minimizar ao máximo as incertezas 

na obra, através da antecipação das atividades de execução, sendo aplicado 

aos diversos subsistemas do edifício, proporcionando uma visão local detalhada 

em termos de soluções pré-estudadas e uma visão geral de todo seqüencia-

mento da execução.  

Assim, fica claro que a função básica do projeto para a produção é a transmis-

são de todos os condicionantes que envolvem a tecnologia construtiva escolhi-

da, de modo a subsidiar a etapa de execução da obra da forma mais completa 

possível, evitando, com isso, improvisações, paralisações, retrabalho e a implan-

tação de uma solução não planejada durante a execução.  

O projeto para produção visa também a redução dos custos, que é uma das 

maiores preocupações dos empresários; e ainda busca a otimização do proces-

so de produção proporcionando melhor produtividade e qualidade dos serviços.  

O projeto para produção foi definido por Melhado (1994: 198) como 

um conjunto de elementos de projeto elaborados de forma simul-
tânea ao detalhamento do projeto executivo, para utilização no 
âmbito das atividades de produção em obra, contendo as defini-
ções de: disposição e seqüência de atividades de obra e frentes 
de serviço; uso de equipamentos; arranjo e evolução do canteiro; 
dentre outros itens vinculados às características e recursos pró-
prios da empresa construtora.  

Segundo esse mesmo autor, o projeto para produção deve ser encarado como 

uma ferramenta essencial para a integração da etapa de projeto com a de pro-

dução, definindo-se previamente as fases da execução e todos os recursos en-

volvidos, e disponibilizando informações para controle e auditoria da produção. 

Aquino; Melhado (2003) ressaltam que, em um estudo realizado junto a diversas 

obras em São Paulo, verificou-se que algumas pranchas dos projetos para pro-

dução nem chegam a ser utilizadas. Segundo esses autores, isso reflete o des-

conhecimento da importância de alguns elementos do projeto e da falta de trei-

namento das equipes de execução para utilização adequada desses projetos 

em obra. 

Aquino; Melhado (2002) propõem as seguintes diretrizes para melhoria da utili-

zação dos projetos para produção nas empresas construtoras: 
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1. Necessidade de estabelecimento de parcerias entre empresas construtoras e 

projetistas da produção: melhoria da qualidade das soluções adotadas ao longo 

da realização de diversos projetos através da troca de informações contínuas 

entre projetistas e construtores, proporcionando o conhecimento da tecnologia 

construtiva pela empresa de projeto; 

2. Participação do projetista de produção nas primeiras etapas do projeto (ante-

projeto), viabilizando soluções juntamente com outros projetistas para facilitar a 

execução do serviço projetado; 

3. Participação do coordenador de obra e engenheiro de execução nas reuniões 

de coordenação do projeto, promovendo a multidisciplinaridade entre os diver-

sos agentes do processo de produção; 

4. Apresentação, pelo projetista, do projeto para produção e sua interferência 

com outros projetos à equipe de execução (engenheiro da obra, encarregado e 

mestre), mostrando-lhe a importância da sua utilização e os seus benefícios, a-

lém dos aspectos técnicos do projeto; 

5. Adequação das soluções de projeto aos procedimentos da empresa. Existe a 

necessidade de conhecimento por parte do projetista dos procedimentos do ser-

viço a ser projetado para não se incorrer no erro de projetar algo que não será 

utilizado porque não está de acordo com a tecnologia construtiva da empresa 

construtora; 

6. Existência de políticas de treinamento para a mão-de-obra própria ou exigên-

cia em contrato desse treinamento para a mão-de-obra subcontratada. A mão-

de-obra deve estar capacitada para executar o projeto para produção, caso con-

trário, ele não será utilizado; 

7. Deve-se exigir em contrato o número de visitas do projetista à obra e sua pe-

riodicidade com escopo predefinido, de forma a fornecer feedback dos projetos 

e estreitar o contato com a equipe de produção; 

8. Definição do escopo de cada projeto para produção. Esta é uma tarefa das 

empresas construtoras junto aos projetistas e o meio acadêmico na definição do 

que realmente compõe um projeto para produção. Somente dessa forma poderá 

se exigir dos projetistas e remunerá-los adequadamente; 
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9. Capacitação dos projetistas no conhecimento de obras de edificações para 

que a aplicabilidade das soluções projetadas seja reflexo da sua vivência ou ex-

periência em campo; e 

10. O projeto para produção deve contemplar todo sistema, desde materiais até 

a utilização de mão-de-obra. Portanto, ao projetar uma solução, o projetista, jun-

tamente com a construtora, deve estar atento aos fornecedores de materiais e 

mão-de-obra, buscando sempre a garantia do sistema. 

4.7.3 Coordenação e análise crítica de projetos 

Já em 1976, Bruna salientava que 

a subdivisão do processo de construir em um número elevado de 
subprocessos ou especializações permite, sem dúvida, um alto 
grau de standardização e a produção em massa de componen-
tes, mas exige um esforço muito grande de coordenação desses 
elementos. Sobretudo, é preciso haver um acordo dimensional e 
qualitativo sobre o que vai ser produzido para o mercado aberto. 

Segundo Melhado (1994), a coordenação de projetos é a atividade decorrente 

de um caráter multidisciplinar que deve ser exercida por profissional experiente, 

de forma imparcial e isenta, representando em primeiro plano os seguintes obje-

tivos básicos: orientar a equipe de projeto e garantir o atendimento às necessi-

dades dos clientes do projeto; garantir a obtenção de projetos coerentes e com-

pletos, isto é, sem conflitos entre as especialidades e sem pontos de indefinição; 

coordenar o desenvolvimento do projeto, distribuindo tarefas e estabelecendo 

prazos, além de disciplinar o fluxo de informações entre os participantes e de-

mais envolvidos no projeto, transmitindo dados e realizando consultas, organi-

zando reuniões de integração e controlando a qualidade do “serviço projeto”; e 

decidir entre alternativas para solução de problemas técnicos, em especial nas 

interfaces entre especialidades. 

Trata-se, na verdade, de garantir que as soluções adotadas sejam abrangentes, 

integradas e detalhadas e que, depois de terminado o projeto, o processo de 

construção ocorra de forma contínua, sem interrupções e improvisos (SOUZA et 

al., 1994). 

Segundo Adesse; Melhado (2003), o coordenador de projetos deve, além do 

controle da documentação, cuidar também do acompanhamento dos projetistas, 

mantendo-se sempre atualizado quanto às normas e exigências dos órgãos 
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competentes. A importância da atuação do coordenador poderá ser eficazmente 

demonstrada quando da constatação de que os dois principais objetivos do em-

preendimento foram atingidos: a maximização dos lucros do empreendedor e a 

satisfação do cliente final. 

Esses autores ressaltam que, para esses objetivos serem atingidos, é necessá-

ria a presença de um líder, cuja gestão deverá, fundamentalmente, promover um 

efetivo entrosamento entre o arquiteto autor do projeto, os projetistas, a obra e o 

empreendedor, de modo a garantir a qualidade do produto e do processo. 

Para eles, o coordenador de projetos deve ter uma visão sistêmica do processo 

de projeto e conhecimento técnico suficiente para interpretar e questionar as so-

luções adotadas pelos projetistas que, em geral, são profissionais especialistas 

e não detêm o conhecimento global. 

Segundo esses mesmos autores, a liderança do coordenador de projetos deve 

assegurar o cumprimento de diretrizes, normas e regulamentos, além de se 

constituir em um "apaziguador" de conflitos, em um harmonizador de pontos de 

vista e de opiniões divergentes, com a estimulação de relacionamentos huma-

nos e profissionais saudáveis. Há que se considerar que, sob essa liderança, 

em relações temporárias e com interesses diversos, os projetistas estarão de-

senvolvendo um trabalho em grupo, no qual devem receber constante orienta-

ção e motivação. Sem a presença de um interlocutor, os diversos profissionais 

tenderão à busca exclusiva de seus interesses específicos. 

Segundo Manso (2003), o que ocorre é que, muitas vezes, há um distanciamen-

to considerável entre o projeto e o processo construtivo, pois o projetista, a 

quem cabe a concepção científica do produto, de um modo geral, não tem do-

mínio pleno sobre as atividades realizadas no canteiro de obras, nem domínio 

efetivo sobre os custos de produção. Portanto, cabe à coordenação, através de 

procedimentos e ferramentas próprias, suprir essa deficiência durante o proces-

so de desenvolvimento do projeto. 

Mesmo nas empresas em que a gestão do processo de projeto já esteja sedi-

mentada e padronizada, de acordo com a sua cultura, ainda existe a necessida-

de de identificar e implementar ajustes a cada novo empreendimento, tarefa que 
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caberá à coordenação de projetos (FONTENELLE apud SILVA; NOVAES, 

2003). 

Em geral, existem três modelos básicos de coordenação de projetos: a) a em-

presa de arquitetura exerce a coordenação de projetos, b) a empresa construto-

ra assume a responsabilidade por coordenar o desenvolvimento dos projetos e 

c) uma empresa especializada é terceirizada para exercer a coordenação dos 

projetos. Cada uma destas possibilidades tem seus prós e contras, porém não 

nos ateremos a essa discussão neste trabalho. 

Fontenelle (2002) recomenda, com base no estudo do processo de coordenação 

de diversos empreendimentos, que a coordenação seja efetivamente exercida 

desde os trabalhos iniciais de concepção, pois dessa forma o profissional res-

ponsável por executá-la gastaria menos tempo para se interar do processo e 

saber como foi concebido e desenvolvido o empreendimento, tornando esta ati-

vidade significativamente mais produtiva. 

Já a análise crítica de projetos é a avaliação do projeto ou de uma parte dele, 

propondo alterações ou complementações, visando atender a uma dada diretriz 

ou atingir um dado objetivo, de forma a adequar características do produto, au-

mentar sua construtibilidade, reduzir custos, otimizar métodos construtivos, ra-

cionalizar a produção e melhorar a qualidade do produto final. 

Arancibia Rodriguez; Heineck (2001) sugerem as seguintes diretrizes gerais pa-

ra a coordenação de projetos: 

- Organização das etapas do desenvolvimento de projetos, definindo prazos, 

responsabilidades e o alcance dos mesmos; 

- Análise das soluções técnicas propostas pelos projetistas de arquitetura e pro-

jetos complementares, visando o melhor desempenho da edificação e a redução 

de custos de produção por meio da racionalização do processo de execução e 

dos custos de operação e manutenção; 

- Compatibilização e definição de variáveis dos projetos de arquitetura, estrutura 

e instalações; e 

- Acompanhamento dos projetos executivos realizados a partir das compatibili-

zações. 
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A análise crítica do projeto consiste em uma avaliação formal, documentada, a-

brangente e sistemática de um projeto para identificar os requisitos de projeto e 

sua capacidade de atendimento a esses requisitos, identificar problemas e pro-

por soluções. Ela pode ser feita a qualquer momento durante o desenvolvimento 

do projeto. Itens como satisfação das necessidades dos usuários e necessida-

des do processo de execução devem, necessariamente, ser verificadas quando 

da sua realização. 

Segundo Melhado (1994), a análise crítica não deve ser confundida com o pro-

cesso de coordenação, podendo, inclusive, ser um instrumento dela, principal-

mente pelo fato de ser externa à equipe, favorecendo a necessária neutralidade 

crítica nesse tipo de atividade. 

Segundo o mesmo autor, a análise crítica poderá incluir em seu roteiro básico a 

verificação dos seguintes aspectos: 

a) Estudo preliminar: qualidade da documentação das informações básicas 

do empreendimento; número e qualidade das alternativas consideradas; 

critérios adotados na análise das alternativas e para escolha da alternati-

va eleita; verificação do atendimento às restrições colocadas pelo empre-

endedor e da adequação do produto ao mercado; e qualidade da solução 

quanto à tecnologia de produção escolhida. 

b) Anteprojeto: nível de compatibilização das interfaces entre especialidades 

de projeto; atendimento às normas técnicas e legislações aplicáveis; apli-

cação dos princípios de racionalização e construtibilidade, expressos por 

indicadores ligados a coordenação dimensional, padronização e repetiti-

vidade; qualidade das especificações de materiais e componentes; de-

tecção de pontos desconsiderados ou mal resolvidos. 

c) Detalhamento: análise do nível de informação definido pelo detalhamento 

e sua adequação à prática da empresa; qualidade dos detalhes construti-

vos (análise da construtibilidade); análise do projeto para produção sob 

critérios de racionalização; verificação dos itens indicados pelo projeto pa-

ra serem controlados na execução (tolerâncias e critérios adotados); ava-

liação dos aspectos característicos de durabilidade, custos de operação e 
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manutenção do produto e de suas partes; análise do custo total e da 

composição dos fatores de custo. 

4.7.4 Banco de tecnologia construtiva 

No atual contexto, qualquer tentativa para sistematizar eficaz e eficientemente o 

processo de projeto de edifícios deve respeitar a “cultura construtiva” do agente 

da produção, além dos objetivos globais e a estratégia competitiva definidos pe-

lo agente da promoção para o empreendimento. 

Segundo Fontenelle (2002), pode-se afirmar que a grande dificuldade nessa sis-

tematização é a formatação da estrutura e o modo como essa "cultura construti-

va" do agente da produção deva ser transmitida e devidamente integrada ao 

processo de projeto de cada novo empreendimento. Ele acredita que isso só se-

rá conseguido com a estruturação e o desenvolvimento, no seio de cada agente 

da produção, de um banco de tecnologia construtiva, que registrará, organiza-

damente, o conhecimento construtivo acumulado do agente da produção, de 

forma permanentemente atualizada, ou seja, podendo incorporar, ao longo do 

tempo, as inovações tecnológicas introduzidas e sedimentadas no seu sistema 

de produção, bem como as soluções (ou diretrizes) para os principais problemas 

surgidos nas etapas do processo de produção dos empreendimentos. 

É necessário ainda que o setor de projetos se organize no sentido de criar um 

modo comum de padronizar a forma de estruturação e apresentação desse 

banco de tecnologia. Esta padronização não significaria seu engessamento. Se-

ria permitida a variação do seu conteúdo, a partir das especificidades e do está-

gio de desenvolvimento de cada empresa (ou grupos de empresas) em relação 

a sua utilização. Essa padronização poderia facilitar o próprio entendimento e u-

tilização dessa ferramenta por parte dos escritórios de projeto. 

Essa proposta de utilização de um sistema de informação nos moldes de um 

banco de tecnologia construtiva, como dado de entrada para o processo de pro-

jeto, foi defendida por diversos autores, dentre eles, Franco (1992), Melhado 

(1994), Novaes (1996), Barros (1996) e Gus (1996). 

Segundo Melhado (1994), o banco de tecnologia construtiva deve ser um siste-

ma permanentemente atualizado contendo informações, na forma gráfica ou es-

crita, relativas às características próprias da tecnologia e soluções construtivas 
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utilizadas, sendo parte integrante do sistema geral de informações da empresa e 

deve estar disponível para uso nas atividades de projeto. 

4.7.5 Avaliação pós-ocupação (APO) 

O usuário é um elemento que exerce papel essencial na etapa de uso que inte-

gra o ciclo da construção. Nessa etapa, este passa a ser um termômetro da efi-

ciência do ambiente construído. Sendo assim, é primordial que haja a efetiva 

participação dos usuários em quaisquer levantamentos realizados em edifica-

ções em uso. Destaca-se que a APO é de fundamental importância na busca da 

detecção de patologias em ambientes construídos, pautada não apenas na vi-

são técnica, como também no ponto de vista dos usuários (MEIRA; PADARATZ, 

1999).  

A APO possibilita a verificação de até que ponto o ambiente atende aos anseios 

de quem o usa, em que proporção e quais as suas conseqüências, gerando 

subsídios para intervenções na edificação em estudo ou para novos projetos 

(MEIRA; SANTOS, 1998). 

Trata-se de uma metodologia de avaliação do ambiente construído e de seus 

componentes que reúnem avaliações comportamentais (avaliação do ambiente, 

a partir do ponto de vista do usuário) e técnicas (através de ensaios em labora-

tório ou in loco) de todos os elementos relacionados ao desempenho do edifício. 

Além disso, resgata, como subsídios de análise, o histórico da produção do am-

biente que está sendo avaliado. É uma metodologia que possibilita a identifica-

ção do grau de satisfação do cliente final e dos fatores que determinam esse 

grau. Consiste em obter diretamente do usuário ou cliente uma avaliação do de-

sempenho do produto entregue e da qualidade do atendimento prestado pela 

empresa, segundo o grau de satisfação de suas necessidades.  

A condução de sua pesquisa envolve a elaboração e aplicação de instrumentos 

para coleta de dados, tais como visitas técnicas e reconhecimento físico com 

auxílio da leitura de projetos, entrevistas e questionários junto aos agentes en-

volvidos na condução do empreendimento e aos seus usuários, levantamento 

de normas e recomendações, dentre outros. 

O conteúdo coletado fornece dados para uma análise do desempenho do edifí-

cio em seus diversos aspectos, inclusive as soluções apresentadas no processo 
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de projeto.  Desta análise resultam diagnósticos relativos aos aspectos técnico-

construtivo, funcional, econômico-financeiro, estético, etc., considerando seus 

aspectos positivos e negativos, de forma a subsidiar a elaboração de recomen-

dações para o empreendimento estudado ou para projetos futuros (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ornstein; Roméro (1992). 

Figura 21: Esquema-resumo das variáveis que abrangem a Avaliação Pós-

Ocupação (APO) 

4.8 Propostas para melhoria da gestão de empresas de projeto 

4.8.1 Diretrizes apresentadas por Tzortzourpoulos (1999) 

Tzortzourpoulos (1999), em sua dissertação de mestrado, baseada em uma sé-

rie de modelos para gestão de projetos, elabora algumas diretrizes básicas para 

o desenvolvimento do processo de projeto. 

Cabe ressaltar que essas diretrizes não são específicas para a gestão dos pro-

cessos administrativos das empresas de projeto; pelo contrário, suas orienta-

ções, assim como sua dissertação, têm seu foco voltado para o processo de 

projeto à partir da visão das empresas construtoras de edifícios. 

Porém, algumas dessas diretrizes merecem ser destacadas, tendo em vista que 

podem servir de referência para a elaboração dos processos de gestão internos 

às empresas de projeto propostos nessa tese. São elas: 

 - RECONHECIMENTO 
FÍSICO 
 
- MEMORIAIS DE PRO-
JETO E DE EXECUÇÃO 
 
- LEVANTAMENTO DE 
CÓDIGOS DE OBRAS, 
NORMAS E RECO-
MENDAÇÕES. 
 
- MEDIDAS FÍSICAS 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

AVALIAÇÃO ESTÉTICA 

AVALIAÇÃO COMPORTAMEN-
TAL/PSICOLÓGICA 

PESQUISADORES 

AVALIAÇÃO TÉCNICO-CONSTRUTIVA 

REFLEXOS SOBRE A ESTRUTURA OR-
GANIZACIONAL 

- ENTREVISTAS, 
- QUESTIONÁRIOS, 
- OBSERVAÇÕES, 
ETC. 

USUÁRIOS 

RECOMENDAÇÕES PARA O 
AMBIENTE CONSTRUÍDO 

(físicas e organizacionais) 
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- Os conteúdos apresentados nos modelos de gestão de projetos devem ser fle-

xíveis, de forma a possibilitar o perfeito ajuste com relação às estratégias e a 

cultura de cada empresa; 

- É importante que exista uma definição clara das atividades do processo, jun-

tamente com a definição dos principais intervenientes envolvidos e seu grau de 

atuação em cada atividade, além do fluxo principal de informações; 

- Deve-se atentar para o grau de detalhamento do modelo. Este não deve ser 

muito genérico, não permitindo transparência e eficácia e, por outro lado, não 

deve ser muito detalhado, para que não tenha excesso de documentação; 

- Devem-se utilizar ferramentas apropriadas para a representação do processo 

de projeto. Sugere-se a utilização do fluxograma, porém deve-se tomar cuidado 

para que essas representações não se tornem muito longas e percam sua eficá-

cia; e 

- Ao longo do modelo, devem ser previstas aprovações de atividades e/ou eta-

pas do processo, possibilitando seu controle e melhoria. A aceitação da etapa 

anterior é condição essencial para o início da próxima. 

4.8.2 Modelo francês para gestão de empresas de arquitetura (2001) 

Três organismos ligados ao projeto e/ou à construção civil na França (UNSFA10, 

CSTB11 e AFAQ12) e alguns profissionais de escritórios e consultorias privadas 

voltados à atividade de projeto criaram um modelo de gestão para escritórios de 

projeto de arquitetura composto por dois grandes itens: texto referencial para 

gestão dos processos operacionais dos escritórios de arquitetura e uma lista de 

25 cinco processos básicos – com sua breve descrição e alguns instrumentais 

de apoio - que compõem a gestão de uma empresa de projeto de arquitetura 

(UNSFA; CSTB; AFAQ, 2001). 

O texto referencial para gestão dos processos operacionais dos escritórios de 

arquitetura está estruturado da seguinte forma: introdução ao texto referencial, 

                                                 
10 UNSFA - Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (União Nacional Francesa dos Sindicatos 
de Arquitetos). 
11 CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Centro Científico e Técnico da Construção de Edi-
fícios). 
12 AFAQ - Association Française pour l’Assurance de la Qualité (Associação Francesa para Garantia da 
Qualidade). 
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elementos permanentes do sistema da qualidade do escritório de projeto e ele-

mentos específicos para cada projeto. 

Na introdução ao texto referencial estão especificados os objetivos do referido 

texto, as referências normativas e regulamentares, apresentação do modo de u-

tilização e os passos da qualidade com enfoque nos processos. Com relação 

aos elementos permanentes do sistema da qualidade do escritório de projeto, 

eles estão assim organizados: passos para gestão da qualidade (responsabili-

dade da direção e matriz de documentos e registros) e gestão de competências 

e de formação (competências, sensibilização e formação). 

A ênfase maior está nos elementos específicos para cada projeto, que são sub-

divididos em: proposta e contrato, planejamento da execução do projeto, ele-

mentos ligados à concepção da obra, elementos ligados à execução da obra, 

elementos complementares, avaliação da satisfação do cliente e custos do escri-

tório por projeto. 

A lista contendo 25 processos básicos para gestão das empresas de projeto es-

tá subdividida em 4 grandes itens: ações comerciais (estratégia e desenvolvi-

mento do escritório, prospecção de concursos, oferecimento do serviço, estabe-

lecimento e negociação do serviço e gerenciamento de serviços extraordinários 

ao contrato), desenvolvimento da cultura e identidade do escritório (marketing, 

recepção de clientes e serviços, gestão de competências e formação, e trata-

mento das reclamações), melhoria na gestão da empresa (gestão financeira, 

controle dos custos por projetos, gestão da documentação externa, gestão da 

documentação produzida pelo próprio escritório e gestão dos processos internos 

da qualidade) e melhoria da gestão dos projetos (estudos preliminares, elabora-

ção do programa, diagnóstico das obras existentes, validação dos estudos pre-

liminares, estabelecimento das autorizações administrativas, consulta e escolha 

das empresas de execução da obra, ordem para início da preparação do cantei-

ro, ordem para o início dos trabalhos de construção, gestão do projeto, gestão 

das não-conformidades e pós-venda). 

Para cada um desses 25 processos foi elaborado um guia, em forma de texto, 

esclarecendo seus principais elementos e apresentando alguns instrumentos em 

forma de tabelas e planilhas para sua gestão. Também foram elaborados em 

Powerpoint alguns fluxos dos subprocessos que compõem esses 25 processos, 
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ilustrando os elementos que representam suas entradas, seu processamento e  

o resultado esperado (saída). 

Essa proposta francesa para gestão de empresas de projeto de arquitetura pos-

sui a virtude de, além de apresentar algumas orientações escritas, sugerir uma 

série de instrumentos de desenvolvimento e controle de projetos, tais como pla-

nilhas e fluxogramas. Por outro lado, alguns processos/elementos essenciais pa-

ra o sucesso da empresa de projeto são tratados superficialmente, como o mar-

keting, estrutura organizacional, proposta técnica e comercial, gestão de recur-

sos humanos, dentre outros. 

4.8.3 Proposições para qualificação de empresas de projeto elaboradas por Me-

lhado (2001) 

Melhado (2001), em sua tese de Livre Docência, apresenta alguns requisitos 

essenciais para qualificação de empresas de projeto. Ele ressalta que as princi-

pais deficiências na gestão das empresas de projeto concentram-se na gestão 

dos recursos humanos, nas relações com os clientes, na documentação e na 

comunicação interna e externa. 

Os seguintes itens são descritos como requisitos essenciais para qualificação de 

empresas de projeto: 

 Capacidade de considerar efetivamente em seus projetos os requisitos do 

cliente e demais agentes envolvidos no empreendimento, estabelecendo 

contato efetivo com as necessidades da execução; e 

 Confiabilidade na prestação de serviço, seja quanto ao cumprimento de 

prazos, seja quanto à sua disponibilidade e capacidade de resposta, 

quando solicitado. 

O amadurecimento desses requisitos levou esse mesmo autor a elaborar um 

texto denominado “Proposição alternativa para qualificação de empresas de pro-

jeto” (MELHADO, 2003), onde a qualificação das empresas de projeto se daria 

evolutivamente por meio de três estágios: Estágio 1 – Núcleo essencial do novo 

sistema, composto por: gestão das relações com o contratante, gestão da do-

cumentação e gestão da comunicação (interna e externa); Estágio 2 – Aperfei-

çoamento do novo sistema, composto por: gestão de competências, gestão do 
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processo de projeto, gestão da satisfação dos clientes e avaliação e melhoria, e 

Estágio 3 – Expansão do novo sistema. 

Na tabela 11 é possível visualizar a divisão proposta pelo autor para o novo sis-

tema de qualificação de empresas de projeto. 

Tabela 11: Novo sistema para qualificação de empresas de projeto 

 
 

 
Adesão 

 
ESTÁGIO 1 

Núcleo 
Essencial 

do Sistema 

 
ESTÁGIO 2  

 
Aperfeiçoamento 

 
ESTÁGIO 3 

 
Expansão 

 
 
Processo de 
adesão por gru-
pos 

 
Inscrição em gru-
pos organizados 
com o apoio das 
entidades setoriais 
e formalização de 
metas e prazos 
 

 

  
P1    
Gestão das re-
lações com o 
contratante 

 
P1.1  
Identificação e análi-
se de requisitos para 
o projeto 
P1.2  
Programação de Ne-
cessidades (briefing)  

 
P2    
Gestão da do-
cumentação 

 
P2.1  
Classificação, identi-
ficação e rastreabili-
dade de documentos 
de projeto  

 
P3    
Gestão da co-
municação 

 

 
P3.1  
Registro, encami-
nhamento e retorno 
de comunicação in-
terna ou externa  

 

 
P4   
Gestão de com-
petências  

 
P4.1  
Diagnóstico e plano 
de capacitação de 
pessoal 

 
P5 
Gestão do pro-
cesso de proje-
to  

 

 
P5.1  
Planejamento do pro-
jeto 
P5.2  
Análise crítica, verifi-
cação e validação  

 

Processos

Estágios 
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P6    
Gestão da satis-
fação dos clien-
tes 

 
P6.1  
Avaliação de resulta-
dos pelo contratante 
P6.2  
Assistência técnica às 
obras 
P6.3  
Avaliação pós-
ocupação  

   
P7    
Avaliação e me-
lhoria 

 
P7.1  
Avaliação de resulta-
dos e do atendimento 
a metas 
P7.2  
Avaliação e melhoria 
dos processos  

 
Processos op-
cionais 
(aplicáveis a gran-
des projetos ou a 
empreendimentos 
com características 
especiais) 

    
Política da qualida-
de; Planejamento 
do sistema; Análise 
crítica pela direção; 
Aquisição; Auditoria 
interna; Controle de 
produto não-
conforme; Ação 
corretiva; Ação pre-
ventiva  

Fonte: adaptado de Melhado, 2003. 

4.8.4 Diretrizes para gestão da empresa de projeto propostas por Silva; Souza 

(2003) 

Apesar do enfoque principal do livro “Gestão do processo de projeto de edifica-

ções” de Silva; Souza (2003) não ser a gestão da empresa de projeto, e sim o 

desenvolvimento do processo de projeto, em seu final, mais precisamente nos 

anexos II e III, trata-se, respectivamente, dos roteiros para elaboração de proce-

dimentos da empresa de projeto e das diretrizes para gestão da empresa de 

projeto. A seguir serão apresentados, de forma genérica, os principais compo-

nentes dessas duas proposições. 

O item que trata de roteiros para elaboração de procedimentos da empresa de 

projeto está dividido nos seguintes subitens: a) roteiro para definição das estra-

tégias e políticas de atuação da empresa de projeto, b) roteiro para estabeleci-

mento e implantação do modelo de gestão da empresa de projeto, c) roteiro pa-

ra controle de verificações de interfaces de projeto e d) roteiro para acompa-

nhamento da obra pelo projetista. 
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O subitem roteiro para definição das estratégias e políticas de atuação da em-

presa de projeto está dividido da seguinte forma: 

- Identificação e caracterização do negócio, missão e valores da empresa; 

- Identificação das características de capacitação da empresa; 

- Identificação dos pontos fortes e pontos fracos da empresa e dos concorren-

tes; 

- Identificação da estratégia corrente da empresa; 

- Identificação de ameaças e oportunidades; 

- Análise estratégica; 

- Caracterização das políticas de atuação da empresa; 

- Definição dos recursos de implementação das políticas; 

- Programação de atividades e responsabilidades para implementação das polí-

ticas; 

- Definição de indicadores para medir a implementação das políticas; 

- Análise dos indicadores e retroalimentação das políticas; e 

- Apresentação à equipe. 

O subitem que trata do roteiro para estabelecimento e implantação do modelo 

de gestão da empresa de projeto está dividido da seguinte forma: 

- Identificação dos processos necessários à implementação da estratégia defini-

da pela empresa; 

- Descrição das áreas de processos afins, dos resultados esperados da atuação 

de cada área, funções relacionadas às áreas, atribuições da área e descrição da 

capacitação requerida das funções; 

- Organograma funcional; e 

- Plano de metas gerais e individuais para implantação do modelo. 

O subitem roteiro para controle de verificações de interfaces de projeto está ba-

seado, bem simplificadamente, na verificação de cada projeto individualmente, 

onde estabelece que itens o projetista da empresa responsável deverá apresen-
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tar na primeira reunião de coordenação e que itens o coordenador deverá ser 

responsável por analisar. Por fim, ainda neste subitem é estabelecido que a ma-

triz com os itens de interface deverá ser resultante do consenso e aprovação de 

todos os presentes na reunião. 

O último subitem - roteiro para acompanhamento da obra pelo projetista - esta-

belece diretrizes, pouco detalhadas, para participação do projetista na execução 

da obra e no processo de retroalimentação. 

Nele, é dito que cabe ao coordenador de projeto identificar os momentos de rea-

lização de análise técnica periódica em todas as fases do fluxo de projeto, bem 

como seu conteúdo e seus participantes. 

Já o item diretrizes para gestão da empresa de projeto (anexo III) está subdividi-

do da seguinte forma: 

- Qualidade no processo de planejamento e gestão; 

 Estratégias e políticas de atuação 

 Gestão do conhecimento da empresa e de sua tecnologia de pro-

dução 

 Gestão de pessoas 

 Planejamento e controle global da empresa 

 Planejamento e gestão de informática 

 Planejamento e gestão de documentos técnicos 

- Qualidade no processo de marketing; 

- Qualidade no processo comercial; e 

- Qualidade no processo administrativo-financeiro. 

Como já salientado no início deste item, a gestão dos processos administrativos 

da empresa de projeto não é o foco central desta obra. Em conseqüência disso, 

os itens aqui exposto são tratados, na maioria dos casos, de forma “itemizada” e 

com pouco aprofundamento, mas possui o mérito de organizar e sistematizar o 

pensamento à respeito do assunto. 
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CAPÍTULO 5 – ESTUDOS DE CASO 

5.1 Critérios de escolha dos casos 

As empresas que foram objeto dos estudos de caso e estão sendo apresenta-

das neste capítulo da tese foram escolhidas, principalmente, com base nos se-

guintes critérios: porte, localização e especialidade. 

A maioria das empresas de projeto de edifícios brasileiras é de pequeno porte 

(CAMBIAGHI, 2003), e são exatamente essas empresas que mais dificuldades 

têm em relação aos seus sistemas de gestão, em função de diversos fatores: 

despreparo dos seus gestores, recursos financeiros escassos, pouco apoio e in-

centivo governamental, acesso restrito à novas tecnologias de gestão, etc. 

Esse quadro norteou a decisão do autor desta tese por elaborar um modelo de 

gestão para empresas com essas características e, por conta disso, as empre-

sas onde foram realizados os estudos de caso são todas de pequeno porte, se-

gundo as classificações de empresas apresentadas no capítulo 2. 

Acredita-se que, estudando empresas que possuem sede na cidade de São 

Paulo, dado o grau de exigência dos contratantes, dos construtores e usuários 

das edificações e o grande volume de edificações novas comercializadas nessa 

região, esteja-se contemplando um universo de empresas que estejam em um 

nível igual ou à frente, com relação aos aspectos relacionados à gestão, de ou-

tras, com características semelhantes, que se localizem no interior paulista ou 

em outros estados brasileiros. 

Procurou-se, neste estudo, selecionar empresas de projeto de diferentes espe-

cialidades, de forma a se verificar os pontos comuns e as particularidades dos 

seus sistemas de gestão. 

Por fim, também é importante lembrar que os casos aqui apresentados estavam 

limitados ao número de empresas que concordaram e efetivamente se dispuse-

ram em participar da pesquisa. Foram estudadas nove empresas de projeto ao 

todo. Porém, procedendo conforme orienta a teoria sobre metodologia (item 

1.2), decidiu-se por apresentar somente os casos que efetivamente contribuís-

sem para o entendimento da realidade organizacional dessas empresas como 

um todo, evitando, com isso, um relatório demasiadamente extenso e, também, 
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repetições desnecessárias de situações e procedimentos já vistos em outros ca-

sos. 

5.2 Estudos de caso 

Caso da Empresa A 

A empresa está situada na zona sul da cidade de São Paulo e foi fundada em 

1974. Desenvolve principalmente projetos de arquitetura de edifícios residenci-

ais, comerciais e industriais. Porém, em menor grau, também desenvolve proje-

tos de urbanismo, comunicação visual, paisagismo e de reformas em geral. Em 

seu histórico de obras, destaca-se o projeto de diversos teatros na cidade de 

São Paulo. 

Para projetos muito específicos e complexos, como hospitais e aeroportos, a 

empresa opta entre dois procedimentos, dependendo do grau de comprometi-

mento de sua capacidade na época e dos interesses pessoais de seu proprietá-

rio: contratação de consultor especialista ou subcontratação de empresa de pro-

jeto especializada. Cabe ressaltar que a subcontratação de outra empresa de 

projeto também se dá quando a empresa está com sua capacidade esgotada, 

mesmo para projetos mais simples. 

Dentre seus clientes, convém ressaltar o SESC (Serviço Social do Comércio), a 

FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) e a CDHU (Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo). 

Esta empresa possui como integrantes do seu quadro fixo de funcionários um 

arquiteto-titular, que também é seu proprietário, dois outros arquitetos contrata-

dos, dois projetistas/desenhistas com experiência em CAD, uma secretária e um 

auxiliar para serviços diversos, inclusive externos (bancos, entregas, etc.). 

A empresa não possui um organograma formal e escrito onde sejam esclareci-

das as relações de autoridade e suas principais funções. No entanto, este não é 

um grande problema, dado o pequeno número de funcionários, o que permite 

que grande parte das informações e “ordens” sejam transmitidas verbalmente, 

sem tanta perda de fidelidade e rapidez, de forma que as relações de poder 

possam ser entendidas sem maior dificuldade. 
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Na figura 22 é apresentado um organograma da empresa em estudo, elaborado 

pelo autor desta tese, com base nas informações obtidas junto à empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Estrutura organizacional da empresa A 

Quanto à estrutura organizacional apresentada, cabe ressaltar que as funções 

de direção, comercial e financeira são desenvolvidas pelo arquiteto-titular com 

auxílio da área administrativa, que é composta pela secretária e pelo auxiliar de 

serviços diversos. 

A execução da parte comercial, sobretudo das atividades relacionadas aos es-

tudos iniciais de projeto até a confecção das propostas comerciais, é executada 

pelo arquiteto-titular, auxiliado, em geral, por um dos dois arquitetos que inte-

gram o quadro operacional da empresa. Dessa forma, fica garantido que, caso o 

projeto seja fechado, a equipe operacional não perca muito tempo para conhe-

cer os detalhes do que foi contratado e as características básicas do empreen-

dimento a ser projetado. A partir do fechamento do contrato, os contatos com o 

cliente passam a ser realizados pelo arquiteto que ficou responsável pela exe-

cução do projeto. O arquiteto-titular faz um acompanhamento superficial diário e 

uma checagem detalhada semanal do andamento de todos os serviços da em-

presa. 
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Pelo organograma é possível perceber que cada um dos arquitetos que com-

põem o setor operacional da empresa (setor de projetos) é auxiliado por um pro-

jetista/cadista. No entanto, essa formação não é muito rígida pois, quando há 

necessidade, esses auxiliares contribuem com a outra equipe. 

A parte financeira da empresa também está concentrada no arquiteto-titular. No-

vamente aqui não se verificam grandes problemas no controle financeiro da em-

presa, dado o pequeno número de projetos que são desenvolvidos simultanea-

mente (no momento da realização do estudo de caso haviam três projetos de 

pequeno porte), e também devido ao simplificado quadro de despesas. A em-

presa realiza seu controle de receitas e despesas à partir de planilhas elabora-

das no Excel. 

De forma geral, não existe um sistema de gestão formal estruturado na empre-

sa. Seus procedimentos administrativos são altamente dependentes do grau de 

conhecimento, das habilidades e da boa vontade dos funcionários que os execu-

tam. Não existem documentos escritos para execução dos processos adminis-

trativos, como também para àqueles relacionados com o desenvolvimento do 

processo de projeto propriamente dito. 

A empresa não realiza formalmente um planejamento estratégico, apesar de seu 

arquiteto-titular afirmar ser conhecedor da metodologia de sua execução. Se-

gundo ele, as metas para médio e longo prazo são traçadas intuitivamente, po-

rém, não são registradas em documentos específicos e não são regularmente 

comunicadas aos demais funcionários da empresa. 

Segundo ele, a realização do planejamento estratégico em empresas de projeto 

esbarra na dificuldade de previsão de demanda em função da alta dependência 

destas empresas em relação ao grau de atividade da indústria da construção ci-

vil e, consequentemente, da desenvoltura política e econômica do país, que são 

altamente instáveis. 

A prospecção de novos clientes se dá, predominantemente, por meio da divul-

gação “boca-a-boca” dos clientes atuais, ou seja, por indicação. O proprietário 

afirma que há uma postura “ética”, implícita, entre os arquitetos de não utiliza-

rem mídias tradicionais para divulgação dos seus serviços, a não ser os decora-
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dores. Porém, ele revela que gostaria de romper com este “código”, mas não 

sabe explicar porque ainda não o fez. 

Para o arquiteto-titular, o estabelecimento do preço para determinado projeto é 

uma atividade complexa que exige a previsão e o acompanhamento minucioso 

dos custos dos projetos, mas principalmente muita sensibilidade para interpretar 

as forças que atuam no mercado (concorrência, clientes, economia, etc.), e co-

mo elas se relacionam, de forma a se utilizar uma metodologia para a formula-

ção do preço que possua como base estes dois componentes principais: proje-

ção de custos e sensibilidade. 

Para ele, a elaboração do preço depende de diversos fatores, dentre eles o grau 

de complexidade do projeto e o conhecimento da empresa (know-how) sobre e-

le. Logo, não há uma metodologia fixa para sua elaboração, vai depender de um 

conjunto de fatores, dos quais os acima citados são principais. 

De maneira mais específica, esta empresa considera para elaboração do preço 

a previsão do número de horas-técnicas (em função da complexidade do proje-

to, do número de reuniões, etc.), o número de produtos a serem elaborados 

(quantidade e diversidade de pranchas), as despesas diretas e indiretas. Neste 

processo, leva-se em conta, apenas como referência, algumas tabelas de hono-

rários de arquitetos elaboradas por algumas entidades de classe. 

Para o projetista titular da empresa, quando se tenta apenas reduzir os custos 

do projeto por meio da diminuição do tempo de sua criação (horas trabalhadas) 

corre-se o risco de se tornar muito repetitivo, aproveitando exageradamente as 

soluções anteriores. Desta forma, perde-se o componente artístico e personali-

zado do projeto, e passa-se apenas à sua pura reprodução. Ele afirma que é 

necessário encontrar o equilíbrio entre essas questões, sob o risco do produto 

“projeto de arquitetura” se tornar medíocre. 

Quanto à proposta técnica e comercial, visando facilitar e padronizar sua elabo-

ração, a empresa utiliza uma estrutura básica como guia, que pode ser alterada 

em função de projetos muito específicos. Neste modelo padrão de proposta não 

é feita uma separação formal entre a parte técnica e a parte comercial, tratando-

se de ambas mescladamente. 
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Contudo, os principais aspectos do serviço a ser executado, mesmo que sucin-

tamente, estão presentes neste documento. Nele, os elementos essenciais do 

problema a ser resolvido são resumidamente descritos, há uma descrição geral 

e não aprofundada do que a empresa está se propondo a realizar, inclusive com 

a indicação de um cronograma físico-financeiro para acompanhamento do de-

senvolvimento dos trabalhos por parte do cliente e para a facilitação do desem-

bolso financeiro. Questões como serviços extras, alterações não previstas em 

serviços já realizados ou a realizar e reajustes de preços, segundo a estrutura 

padrão da proposta, são tratadas de forma muito superficial e sem embasamen-

to legal, dando margem a possíveis problemas, caso imprevistos aconteçam du-

rante a execução dos serviços. 

Cabe ressaltar, porém, que não há, por parte dos integrantes da empresa, so-

bretudo da sua direção, a consciência de que a proposta também pode ser utili-

zada como uma ferramenta de marketing e como mais um instrumento de pro-

gramação do processo de projeto durante sua execução, além de ser um impor-

tante instrumento jurídico.  

Tratando agora de tópicos relacionados com o sistema de informações da em-

presa, cabe destacar que ela já utilizou um roteiro para guiar a coleta de dados, 

sobretudo na etapa de elaboração do programa, para subsidiar a confecção do 

projeto; porém, este instrumento está, na visão do arquiteto-titular, desatualiza-

do e necessita de revisão urgente. 

Para este profissional, um instrumento desta natureza deve conter questões es-

senciais para o início das atividades de projeto, de forma a se reduzir ao mínimo 

o número de consultas não programadas ao cliente. 

Com relação ao controle de documentos impressos, a empresa utiliza um siste-

ma de numeração geral (número de protocolo), controlado por meio do compu-

tador, para todos os documentos emitidos. Para cada cliente é criada uma pasta 

específica com as seguintes seções: seção técnica (programa, plantas anterio-

res, plantas parciais atuais, dados técnicos extras, dados do terreno, etc.), seção 

administrativa (contrato, correspondências, fax, e-mails, etc.), e seção de docu-

mentos legais (prefeitura, corpo de bombeiros, escritura do terreno, etc.). 
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As informações por telefone não têm registro oficial. As principais solicitações e 

demais informações discutidas por telefone são registradas, quando se julga ne-

cessário, em um papel avulso de maneira informal. 

A empresa não possui e não sente necessidade de utilizar sistemas colaborati-

vos extranets, em virtude do nicho de mercado em que atua, das características 

dos demais parceiros (contratantes, construtoras e demais projetistas) e do por-

te das edificações que em geral projeta. 

Seus funcionários, inclusive o arquiteto-titular, desconhecem o conceito de ban-

co de tecnologia construtiva. Porém, de uma forma intuitiva, como na maioria 

das pequenas empresas de projeto, acabam utilizando alguns de seus princípios 

quando armazena as soluções que julgam mais importantes, seja em função da 

repetitividade em outros projetos, seja em função do seu alto grau de complexi-

dade, ainda que não de forma sistemática. 

Tratando de aspectos voltados à área de recursos humanos, é importante res-

saltar que, em virtude do baixo rodízio de pessoal e, portanto, da baixa experi-

ência com esta função, a empresa não possui critérios formalmente estabeleci-

dos para seleção e contratação de novos profissionais. 

Apesar de não dominar as técnicas motivacionais desenvolvidas pelos estudio-

sos da administração, o arquiteto-titular da empresa possui evidente preocupa-

ção com o bem estar de seus funcionários, e sabe que um funcionário satisfeito 

produz mais e melhor. Com base nesse entendimento, a remuneração do qua-

dro de pessoal se dá de forma coerente com o mercado. Além disso, a empresa 

pratica, ainda de forma experimental, a participação dos funcionários nos lucros 

da empresa. 

Verifica-se uma grande deficiência na empresa com relação ao desenvolvimento 

de seus funcionários. Não existe uma programação de treinamento para seu 

pequeno quadro de pessoal e nem mesmo incentivos explícitos para que eles o 

façam autonomamente. A deficiência nesse importante componente da gestão 

de recursos humanos afeta inclusive o arquiteto-titular da empresa, que não rea-

lizou nenhum curso formal de pós-graduação desde que se graduou. Sua parti-

cipação, bem como a dos demais funcionários, em seminários, workshops e 

cursos de curta duração é, praticamente, inexistente. 
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A empresa, em função de aspectos já citados no início da descrição desse estu-

do de caso, eventualmente, lança mão da contratação de serviços terceirizados, 

sejam eles de um único profissional ou de uma empresa de projeto. Para a reali-

zação dessa terceirização procura-se manter, dentro do possível, um cadastro 

limitado de potenciais profissionais a serem terceirizados, de forma a se estreitar 

o relacionamento e, consequentemente, melhorar a comunicação entre as em-

presas e a qualidade dos serviços a serem realizados. 

Com relação à avaliação do desempenho do projeto, elemento fundamental pa-

ra melhoria contínua do processo de produção do projeto junto a contratantes, 

construtores e usuários da edificação, ressalta-se que a referida empresa utiliza 

um método intuitivo e informal para sua execução. Seu proprietário acredita que, 

se um determinado contratante não se manifestou negativamente em relação ao 

projeto, é porque ele cumpriu satisfatoriamente seu papel técnico e comercial. 

Cabe ressaltar, porém, que mesmo que o projeto atenda positivamente às ne-

cessidades e expectativas gerais de seus contratantes, isto não se dá de manei-

ra homogênea, ou seja, seus diversos elementos – prazo, preço, solução proje-

tual, clareza, compatibilização, construtibilidade, etc. – não satisfazem com a 

mesma intensidade as necessidades dos diversos agentes da cadeia produtiva. 

Logo, estabelecer um sistema simples e direcionado para avaliação desses a-

gentes possibilita que se identifiquem os elementos que necessitam de maior 

atenção, introduzindo ajustes em sua execução, a fim de garantir sua melhoria 

e, também, identificar quais elementos estejam cumprindo satisfatoriamente seu 

papel, de forma a garantir sua manutenção. 

Já em relação ao acompanhamento da obra, a empresa adota, como já é praxe 

no mercado de projetos, a filosofia de somente verificar o andamento e o de-

sempenho do projeto durante o período de construção da edificação junto à em-

presa construtora, quando solicitado para esclarecer algum detalhe técnico ou 

quando previsto em contrato. Ambos os casos se dão por meio de remuneração 

extraordinária. 

Já com relação à avaliação pós-ocupação, a empresa se utiliza, quando é reali-

zada, dos resultados obtidos por pesquisa feita pelo contratante ou construtor. 
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O procedimento de entrega dos projetos da empresa varia em função do porte e 

da complexidade da obra. Quando a obra é de pequeno porte e pouco comple-

xa, procura-se, dentro do possível, entregar os projetos de uma única vez in lo-

co, possibilitando que seja feita uma explanação à equipe de execução sobre os 

aspectos gerais do projeto e o detalhamento de elementos mais específicos e 

complicados. 

No caso dos projetos mais complexos, que em geral estão relacionados às o-

bras de maior porte ou soluções inovadoras, em função da necessidade de libe-

ração gradativa das pranchas de projeto, procura-se, pelo menos, fazer a apre-

sentação in loco do primeiro conjunto de plantas. Nos demais, utiliza-se o meio 

disponível para sua distribuição (e-mail, motoboy, etc.), e as dúvidas são tiradas 

remotamente, salvo quando o problema, dado sua complexidade, exige uma vi-

sita à obra. 

Por fim, cabe esclarecer que, apesar do reconhecimento por parte do proprietá-

rio da empresa A de várias deficiências em seu sistema de gestão, ele não se 

sentiu motivado a procurar auxílio externo para melhorar seus processos. Se-

gundo ele, o setor é bastante fragmentado e não existe divulgação por parte das 

instituições de classe, ou mesmo pelas Universidades, de modelos que tenham 

se mostrado adaptados à realidade das pequenas empresas de projeto, e que 

também sejam economicamente viáveis. 

Caso da Empresa B 

A empresa B foi fundada em 1996, tem sua sede na zona leste de São Paulo e 

desenvolve projetos de estrutura e instalações elétricas e hidráulicas. A empresa 

conta apenas com dois integrantes, incluindo-se o proprietário que é engenheiro 

civil. O outro colaborador é técnico em edificações, está cursando engenharia 

civil e possui grande domínio do software AUTOCAD. 

A empresa não possui uma estrutura organizacional formalmente definida, até 

porque, com apenas dois integrantes, não se sentiu esta necessidade, pois, ex-

cetuando-se as atividades de desenho em CAD e alguns poucos detalhes dos 

projetos, todas as demais atividades técnicas ficam por conta do engenheiro-

titular da empresa (proprietário). 
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É importante frisar que os trabalhos burocráticos internos também ficam por con-

ta do engenheiro proprietário, mas as atividades externas de entrega de docu-

mentos/plantas e outros serviços similares, quando não necessitam de mão-de-

obra qualificada em engenharia, são terceirizadas para uma empresa especiali-

zada que possui um relacionamento de longo prazo com a empresa em estudo. 

Com base nas informações fornecidas pelo proprietário da empresa e nas ob-

servações feitas in loco durante o período de realização deste estudo de caso, 

foi possível elaborar graficamente uma estrutura organizacional genérica da 

empresa (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Estrutura organizacional da empresa B 

Esta estrutura reflete, de forma muito simplificada, as relações funcionais e de 

poder existentes na empresa, até porque esta possui apenas dois funcionários 

fixos, apesar do número considerável de projetos sendo desenvolvidos ao mes-

mo tempo. 

O proprietário é quem realiza as atividades administrativas internas (controle fi-

nanceiro, controle físico do andamento dos trabalhos, etc.) e comerciais (conta-

tos com clientes, elaboração de propostas, divulgação, etc.), além de ser o res-

ponsável técnico pelos cálculos e pelo fornecimento das principais informações 

sobre o projeto para o projetista/cadista o detalhar. 

Quando a capacidade da empresa, que praticamente coincide com a capacida-

de individual de seu proprietário, é excedida, lança-se mão da contratação de 
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serviços de engenheiros autônomos externos à empresa. Esta organização pos-

sui estreito relacionamento com dois engenheiros civis, um mais atuante na área 

de estruturas e outro na área de instalações, que são freqüentemente acionados 

quando esta situação acontece. Um deles já chegou a fazer parte da equipe fixa 

da empresa. 

Apesar do pequeno espaço físico e do número reduzido de funcionários, a em-

presa se encontra com 16 projetos, distribuídos pelas suas diversas especiali-

dades, em andamento simultâneo. 

A referida empresa não utiliza o planejamento estratégico em seu sistema de 

gestão. Seu proprietário desconhece os instrumentos disponíveis para sua reali-

zação. Na verdade, não é realizado nenhum tipo de projeção futura de médio e 

longo prazo na empresa que leve em consideração seus aspectos internos (po-

tencialidades e dificuldades), concorrência e fatores macroeconômicos. 

O único tipo de planejamento executado é o operacional. Os projetos contrata-

dos alimentam uma planilha do tipo Gráfico de Gantt controlada à partir do soft-

ware Excel, conforme pode ser visualizado na Figura 24. 

Com relação à função comercial, considerando especificamente os aspectos re-

lacionados ao marketing, vale ressaltar que a empresa não estabeleceu nenhum 

tipo de mercado específico para atuação; porém, em função da rede de relacio-

namentos estabelecida naturalmente com arquitetos e engenheiros do círculo de 

convívio de seu proprietário, verifica-se que ela trabalha predominantemente no 

mercado de edificações, principalmente prédios de apartamentos. Também foi 

verificado que não existe nenhum esforço considerável para divulgação da em-

presa junto a outros profissionais potencialmente contratantes deste tipo de ser-

viço. 

Quanto à proposta comercial, dado o grau de proximidade entre o titular da em-

presa e seus contratantes, que em geral possuem relacionamento comercial e 

muitas vezes pessoal de longa data, verificou-se que a empresa não a utiliza e-

fetivamente como um documento legal e, conseqüentemente, como uma garan-

tia para dirimir dúvidas e conflitos entre as partes negociantes e mesmo como 

um interessante instrumento de subsídio à programação dos serviços operacio-

nais da empresa. Sua estrutura é extremamente simples, e seu conteúdo quase 
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que informal. Vale ressaltar que, algumas vezes, dependendo do contratante, 

ela não é sequer elaborada. A empresa não permitiu que uma de suas propos-

tas fosse divulgada nesta tese. 

 

Figura 24: Cronograma de planejamento e controle de projetos 

Já em relação ao estabelecimento de preço para os projetos, a empresa adota 

um procedimento bastante interessante e único, dentro do universo de casos es-

tudados nesta tese, que será a seguir descrito. 

Para o cálculo do preço, inicialmente analisa-se a planta arquitetônica de forma 

que se possa verificar seu grau de complexidade em relação ao projeto de es-

trutura e/ou elétrica e/ou hidráulica. Em função desta verificação, estima-se o 

número de visitas técnicas, dos valores dos impostos e o número aproximado de 

homens-hora necessários para execução dos projetos. 

Segundo o proprietário, outro fator que é levado em consideração é, caso o con-

tratante já seja conhecido pela empresa, o habitual grau de complexidade dos 

projetos do arquiteto contratante e a assessoria que ele dá aos demais projetis-

tas de outras especialidades. 
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Por fim, com relação ao preço, o proprietário da empresa afirma que as referên-

cias mais fortes na hora da formulação do preço de determinado projeto são a 

sua experiência profissional, que possibilita ter valores referenciais, e, principal-

mente, a quantidade de projetos em andamento naquele momento, ou seja, se a 

empresa estiver com muitos projetos sendo executados, provavelmente o preço 

de um novo projeto será mais baixo que de um outro a ser executado em uma 

época de poucos projetos, mesmo que eles tenham a mesmas características. 

De qualquer forma, a empresa possui uma planilha que auxilia na confecção do 

preço, que pode ser visualizada na Figura 25. 

 

Figura 25: Planilha de custos para auxílio na confecção dos preços de projeto 

Quanto ao trâmite inicial de informações entre a empresa e o contratante, ado-

tam-se conjuntamente dois instrumentos: a) uma reunião inicial onde os princi-

pais aspectos gerais em relação ao projeto são abordados tendo como guia um 

roteiro preestabelecido; e b) aplicação de um questionário mais detalhado junto 

ao contratante, que deverá ser respondido nos dias subseqüentes a esta primei-

ra reunião. 
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Vale destacar que este é um procedimento “padrão”, segundo o proprietário da 

empresa, mas que, conforme a situação, pode ser abolido, passando-se à troca 

informações iniciais via telefone ou por e-mail. 

A organização interna dos documentos está baseada na divisão de um arquivo 

geral por tipos de edificações (ex.: bancos, clubes, condomínios, etc.). Após ter 

seu número de controle gerado à partir de um cadastro geral, o projeto é classi-

ficado e inserido dentro de uma dessas categorias. 

A pasta do cliente também é subdividida em três partes: estrutura, elétrica e hi-

dráulica. As plantas de cada uma dessas especialidades têm sua numeração di-

ferenciada, respectivamente, pelas letras S, E e H. A empresa também utiliza 

um identificador para a versão da planta em função de suas revisões. Este iden-

tificador também compõe a numeração geral da planta. 

Projetos anteriores são utilizados, quando isso é possível na opinião do titular da 

empresa, como base para novos projetos. Porém, a empresa não possui um 

banco de tecnologia construtiva nos moldes do descrito no capítulo 4. Ela tam-

bém não trabalha com ambientes colaborativos e nunca foi cobrada por seus 

contratantes em relação a esse sistema. 

Há que se ressaltar o esforço do proprietário da empresa no seu aprimoramento 

pessoal. Ele participou a menos de três anos de um curso de extensão voltado à 

gestão de micros e pequenas empresas, e em 2003 fez um curso de extensão 

sobre ISO 9000 na Fundação Vanzolini. Estes cursos não seguiram uma pro-

gramação previamente estabelecida. 

Vale destacar também que o projetista auxiliar da empresa, apesar de lá traba-

lhar há mais de dois anos, não participou de nenhum tipo de treinamento finan-

ciado pela instituição. 

A avaliação da satisfação do contratante é feita informalmente e de maneira in-

tuitiva, aproveitando-se as conversas por telefone ou mesmo os encontros pes-

soais do proprietário com seus clientes. Também não se verifica na empresa a 

prática da avaliação pós-ocupação em relação aos aspectos técnicos das suas 

especialidades de projeto. 

A entrega do projeto se dá predominantemente por e-mail e, após seu envio, so-

licita-se a confirmação do recebimento, que também se dá por e-mail. Esta con-
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firmação é arquivada como prova de seu recebimento. A empresa mantém em 

seu microcomputador (existem 3 microcomputadores) principal dois discos rígi-

dos, um para trabalhos em andamento e outro para backup. 

Somente se visita a obra quando há solicitação. Estas visitas são cobradas à 

parte. O titular desta empresa somente participa de reuniões de coordenação 

e/ou compatibilização de projetos quando solicitado, porém ele ressalta que no 

universo de seus clientes, esta prática ocorre somente com os empreendimen-

tos de maior porte. 

Segundo o engenheiro-titular da empresa, é praticamente impossível fazer um 

controle diário de horas trabalhadas por projeto. Já se tentou fazê-lo, porém, 

com insucesso. Ele admite que, muitas vezes, um projeto estoura o orçamento e 

a empresa trabalha no vermelho sem se dar conta. 

Ele ainda afirma que existe a necessidade de se proceder muitas alterações nos 

projetos provenientes principalmente de modificações realizadas nas obras. 

Quando o projeto é de grande porte, essa questão das alterações é melhor es-

pecificada na proposta; porém, para projetos menores, torna-se mais difícil a in-

clusão de muitos detalhes sobre cobranças-extras, sob pena de desestimular o 

cliente a fechar o negócio. 

A empresa tem como uma de suas grandes preocupações a padronização de 

detalhes de projeto, cores, espessuras de linhas, os carimbos das plantas, as 

cartas e comunicações diversas, etc. Esta característica exige um grande esfor-

ço na conscientização e fiscalização das atividades de seus colaboradores, no 

sentido de garantir que os produtos e serviços da empresa obedeçam ao padrão 

estabelecido.  

Caso da Empresa C 

A empresa C, fundada em 1993, atua na produção de projetos estruturais para 

obras pesadas e edificações em todo Brasil, sendo que os projetos de edifica-

ções são, de fato, os responsáveis pela maior parte da sua cartela de clientes. 

Sua sede está localizada na zona sul de São Paulo. 

Seu quadro de funcionários é composto por 16 colaboradores assim distribuí-

dos: um engenheiro-titular (proprietário), quatro engenheiros seniores, quatro 
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engenheiros, quatro técnico-projetistas, um secretário administrativo e duas au-

xiliares administrativas. 

Durante o período de realização deste estudo de caso (ago/04 a nov/04), a em-

presa estava em fase final de implantação de um sistema de gestão da qualida-

de focado no seu processo produtivo, visando obter a certificação segundo a 

norma ISO 9000 versão 2000. 

Porém, pôde-se perceber que, conforme acima descrito, o foco do sistema da 

qualidade, que estava sendo implantado por uma consultoria externa, era o pro-

cesso de projeto, deixando a desejar, portanto, em relação aos processos admi-

nistrativos. Sentindo esta deficiência, seu proprietário revelou que pretendia fa-

zer um curso de gestão de pequenas empresas. 

A empresa possui uma estrutura organizacional formalmente estabelecida, po-

rém, devido a intenção de obter a certificação, nenhum documento interno foi 

autorizado a ser disponibilizado nesta tese – inclusive o organograma. 

No entanto, cabe ressaltar que o fato de se manterem documentos, processos e 

procedimentos em sigilo em nada influencia o sucesso da certificação. Muito pe-

lo contrário, a divulgação destes elementos pode ser encarada como mais um 

indicador da maturidade e robustez do sistema que está sendo implantado. 

Pelo exposto, a seguir será apresentado (ver Figura 26) um organograma da 

empresa elaborado por este autor a partir das informações obtidas junto ao en-

genheiro-titular e com base nas observações in loco realizadas. 

Algumas importantes atividades de gestão, como prospecção de novos clientes, 

elaboração de propostas técnico-comerciais, controle do processo de projeto e 

avaliação da satisfação do cliente, são divididas entre o engenheiro-titular e os 

engenheiros mais experientes e com mais tempo de atuação na empresa, aqui 

denominados de engenheiros seniores. 

Cada um desses engenheiros seniores, além dessas atribuições administrativas, 

é responsável por uma equipe técnica de projetos que, em geral, é composta 

por um engenheiro e um técnico-projetista. 

A empresa, apesar de possuir orientações escritas e praticar sistematicamente o 

planejamento operacional do processo de projeto, não utiliza o recurso do plane-
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jamento estratégico. Segundo seu engenheiro-titular, falta da sua parte um mai-

or conhecimento sobre o referido instrumento. 

 

Figura 26: Estrutura organizacional da empresa C 

Apesar dessa característica, pôde-se perceber que, mesmo de forma intuitiva, 

alguns dos elementos que compõem o planejamento estratégico são utilizados 

pela empresa. É feito um contínuo monitoramento do ambiente externo, princi-

palmente por meio do acompanhamento das práticas dos concorrentes. 

Outro importante elemento do planejamento estratégico utilizado pela empresa é 

o estabelecimento de metas de médio e longo prazo. A empresa traça objetivos 

bem delineados em relação, por exemplo, ao aumento da sua participação no 

mercado e treinamento de pessoal. Já o estabelecimento das estratégias para 

alcance desses objetivos ainda carece de maior amadurecimento, apesar de se-

rem também praticadas. 

Tanto o monitoramento do ambiente externo como o estabelecimento das metas 

de médio e longo prazo são realizados pelo engenheiro-titular com a participa-

ção direta de seus funcionários com maior tempo de trabalho na empresa. Cabe 

ressaltar que, nesse grupo de funcionários, além de alguns poucos engenheiros, 

encontra-se também um funcionário administrativo que não possui nível superi-

or. 

Não há centralização da atividade comercial na empresa, sendo esta função di-

luída por toda estrutura. O que de fato ocorre nessa descentralização é que os 

profissionais com mais tempo de empresa - em função de suas atribuições de li-
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gação direta com os clientes – acumulam a tarefa de prospectar e intermediar a 

contratação de futuros trabalhos, denotando um aspecto positivo da cultura da 

organização, que é a delegação de poder. 

Contudo, se por um lado esta característica de contratação descentralizada pra-

ticada pela empresa traz uma personalização do serviço comercial sob o ponto 

de vista do cliente, por outro, leva a uma maior dificuldade na homogeneização 

dos procedimentos comerciais. 

Outra dificuldade advinda desse tipo de prática, que pôde ser facilmente identifi-

cada na empresa, é a deficiência que ela causa no trâmite das informações refe-

rentes aos dados iniciais sobre o projeto. Com a variação dos integrantes da 

equipe responsável por elaborar a proposta comercial, a homogeneização dos 

procedimentos de análise, interpretação e sugestão de escopo fica um pouco di-

ficultada, apesar de existir um roteiro-base para sua elaboração, onde há um 

conteúdo mínimo predefinido. 

Para a elaboração das propostas comerciais monta-se uma força tarefa (equi-

pe), que conta com a participação de um engenheiro sênior ou mesmo o enge-

nheiro-titular da empresa - que passa a ter o status de coordenador interno de 

projeto -, e de, pelo menos, mais um técnico-projetista. 

Essa equipe toma conhecimento, de maneira sistemática e por meio de contato 

direto com o cliente, das principais características do projeto a ser executado e, 

com base nos elementos padrões que deve conter a proposta técnico-comercial 

– que inclui a sugestão do preço do projeto -, fazem o estudo que gerará a refe-

rida proposta. 

Esta metodologia possui o importante diferencial de já considerar a opinião dos 

profissionais que serão responsáveis efetivamente pela execução do projeto 

desde a elaboração da proposta, o que lhe confere uma característica bastante 

particular, aumentando a probabilidade de sucesso do projeto, caso ele seja a-

ceito pelo cliente. 

A empresa não utiliza os instrumentos de marketing já consagrados e disponí-

veis no mercado, optando por um modelo baseado principalmente na manuten-

ção dos relacionamentos comerciais já existentes. Cabe destacar que a obten-

ção e manutenção desses clientes é função não só do engenheiro-titular, mas 
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também dos engenheiros mais antigos da empresa. Os novos clientes são con-

quistados, principalmente, pela divulgação boca-a-boca, em função dos projetos 

já realizados. 

O setor administrativo é responsável pela organização dos Certificados de Acer-

vo Técnico (CAT), dos históricos dos serviços executados, do cadastro e manu-

tenção dos clientes e confecção das propostas técnicas e comerciais com base 

nas informações transmitidas pelos engenheiros responsáveis por meio do con-

tato direto com o cliente (engenheiro-titular ou engenheiros seniores). 

Como a empresa possui um razoável processo de planejamento operacional do 

projeto, que é baseado em seu mapeamento pormenorizado, o cálculo do com-

ponente custo operacional para estabelecimento do preço do projeto fica facili-

tado. Como já salientado, a equipe responsável pelo contato com o cliente, rea-

lização dos estudos iniciais e confecção da proposta comercial, propõe um pre-

ço para o projeto com base nos custos operacionais. A formulação do preço fi-

nal, porém, fica a cargo do engenheiro-titular, que utiliza, além da sugestão da-

da pela equipe técnica, sua sensibilidade e o já referido monitoramento dos con-

correntes. 

A empresa utiliza o software Excel para realizar sua gestão financeira. É realiza-

do um minucioso planejamento e controle dos custos de cada projeto e um in-

tenso acompanhamento da dedicação de cada um dos profissionais em cada 

projeto. 

A empresa utiliza essas informações pontuais sobre cada projeto para confec-

cionar um quadro financeiro geral, onde constam as receitas por cliente, por tipo 

de projeto, por região, etc. Essa visão geral possibilita que sejam melhor estabe-

lecidas as estratégias para o alcance dos macro objetivos organizacionais. 

Com relação ao sistema de informação da empresa, cabe elucidar que, em fun-

ção do tipo de projeto que ela desenvolve (projeto estrutural), a dinâmica de de-

senvolvimento do programa de necessidades fica facilitada, pois seus contratan-

tes já são do ramo de construção de edifícios. A empresa adota um roteiro-base, 

que deve ser utilizado por todos os profissionais responsáveis pelos primeiros 

contatos com o contratante. 
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Praticamente não há trâmite de documentos impressos na empresa. Além do 

projeto, toda documentação interna e mesmo externa privilegia o meio eletrônico 

(e-mail). Ainda que um contato telefônico seja feito, tanto internamente como ex-

ternamente, é norma que um e-mail seja enviado, caso haja necessidade, para 

confirmação do que foi acordado. 

A empresa já trabalhou com sistemas colaborativos, porém seu titular diz que 

essa ferramenta ainda é rara no mercado e que não há como afirmar que rumo 

ela tomará, principalmente em função das questões de segurança ainda mal re-

solvidas e da dificuldade de se estabelecer uma linguagem/interface padrão en-

tre os agentes envolvidos no processo de comunicação. 

A empresa utiliza um banco de tecnologia construtiva desenvolvido internamen-

te, onde são armazenados e sistematicamente disponibilizados para seus cola-

boradores os principais problemas ocorridos em projetos anteriores e quais so-

luções foram adotadas para resolvê-los, além de serem disponibilizados também 

os detalhes de maior incidência nos projetos da empresa e àqueles mais com-

plexos. 

O treinamento é um instrumento seriamente considerado na empresa em ques-

tão. Existe um programa de treinamento que é confeccionado anualmente e 

contempla toda a empresa, desde seu engenheiro-titular até o pessoal adminis-

trativo. Isso não significa que todos os funcionários são treinados anualmente; 

na verdade, é filosofia da empresa que cada profissional passe por algum tipo 

de treinamento pelo menos a cada três anos. 

A empresa utiliza o recurso da participação nos lucros por parte de seus funcio-

nários, em função da produtividade individual e também em função do tempo de 

trabalho na empresa, como instrumento de motivação pessoal. 

A remuneração, porém, não é padronizada, ou seja, os funcionários possuem 

salários variáveis em função da sua importância para organização. Essa varia-

ção é aplicada segundo critérios definidos pessoalmente pelo engenheiro-titular 

e proprietário da empresa. 

A empresa procura manter em seu quadro fixo de colaboradores um número 

mínimo de pessoas que seja condizente com o volume médio de serviço para 



 173

que a necessidade de dispensa de pessoal seja minimizada. Por este, motivo há 

pouco rodízio de pessoal. 

De qualquer forma, existem procedimentos “básicos” escritos que estabelecem o 

processo de contratação e demissão de pessoal. Nesse mesmo instrumento, 

também existem orientações para contratação temporária de profissional e para 

terceirização de serviços de profissionais autônomos e de outras empresas de 

projetos estruturais. 

Existe um instrumento específico para avaliação dos aspectos técnicos do proje-

to junto aos contratantes e construtores (diferenças entre desenho e cotas, in-

compatibilidade entre projetos de diferentes especialidades, ausência de alguma 

informação essencial, etc.). Este instrumento, porém, não avalia as questões li-

gadas à gestão como prazo, preço, atendimento pessoal, etc. A empresa tam-

bém não faz avaliação do seu projeto junto aos usuários finais do empreendi-

mento. 

Outro mecanismo utilizado, e efetivamente medido e acompanhado pela empre-

sa, é o número de alterações, durante e após a entrega do projeto, solicitado pe-

lo contratante. Neste procedimento, a empresa faz distinção entre as alterações 

cuja origem é de sua responsabilidade daquelas que são geradas em função de 

alguma solicitação, não prevista na proposta, pelo cliente. Ambas são contabili-

zadas para efeito de totalização do custo do projeto, porém, somente a primeira 

situação é considerada como um dos indicadores do nível de qualidade dos ser-

viços prestados pela empresa. 

A entrega do projeto se dá majoritariamente por via eletrônica (e-mail), onde é 

solicitada uma confirmação do seu recebimento. A empresa possui um docu-

mento, também digital, intitulado “guia de validação de projeto”. Este documento 

é enviado juntamente com o projeto, por e-mail, e deve ser preenchido e envia-

do de volta pelo contratante confirmando que o projeto foi aceito com ou sem 

restrições. No primeiro caso, há uma intensa mobilização dos profissionais da 

empresa para solução da pendência. Quando o projeto é corrigido e novamente 

enviado, solicita-se que uma nova “guia de validação de projeto” seja preenchi-

da e enviada pelo contratante. 
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A empresa adota a política de realizar uma visita à obra para esclarecimentos 

dos detalhes de projeto sem custos adicionais ao contratante. Ela também se 

dispõe a fazer visitas extras gratuitas quando existe algum problema que clara-

mente fica evidenciado ser de sua responsabilidade, além de garantir que os er-

ros de projeto que comprovadamente sejam sua culpa serão sanados o mais 

rápido possível e sem ônus para o contratante. 

A empresa procura dirimir a maior parte das dúvidas da equipe responsável pela 

construção da edificação via telefone ou e-mail. Também existe a possibilidade 

de que o executor vá à empresa de projeto para receber eventuais esclareci-

mentos. Tais procedimentos visam garantir que os profissionais da empresa 

permaneçam a maior parte do tempo em suas instalações, evitando, com isso, 

desperdícios de mão-de-obra em função de deslocamentos, esperas, etc. 

Caso da Empresa D 

A empresa D desenvolve projetos de arquitetura e foi fundada por dois sócios, 

que ainda atuam na empresa, em 1982. Seu currículo é majoritariamente com-

posto por projetos de edifícios, porém, durante estes anos, também foram reali-

zados projetos de indústrias, laboratórios, colônias de férias, escolas, estações 

telefônicas, dentre outros. 

Sua estrutura organizacional é muito simples e não está formalmente estabele-

cida. A empresa conta com dois arquitetos (sócios proprietários), um projetis-

ta/cadista e uma auxiliar de escritório. Pode-se ter uma noção dessa estrutura 

organizacional por meio da Figura 27, que foi elaborada pelo autor desta tese 

com base nas informações obtidas por meio dos instrumentos de coleta de da-

dos utilizados. 

A parte técnica de desenvolvimento dos projetos é concentrada nos dois arquite-

tos, com o apoio do projetista/cadista, que é responsável por elaborar o desenho 

digital em sua forma final, além de desenvolver alguns detalhes mais rotineiros e 

simplificados do projeto. A parte administrativa da empresa também se concen-

tra nos arquitetos, porém o apoio, neste caso, é dado pela auxiliar de escritório. 
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Figura 27: Estrutura organizacional da empresa D 

Não existe uma separação consciente entre as diversas funções administrativas 

da empresa: comercial, finanças, recursos humanos, etc., sendo elas executa-

das concomitantemente pelos dois sócios, o que tem gerado algum “conflito” 

administrativo. Estas atividades estão concentradas, segundo o organograma 

sugerido, no setor administrativo. 

A empresa não utiliza o instrumento planejamento estratégico, e não faz proje-

ções de nenhuma ordem para médio ou longo prazo, limitando-se a executar um 

simplificado planejamento operacional de curto prazo, que abrange, no máximo, 

seis meses. 

No entanto, apesar de facilitar a alocação da mão-de-obra e indicar o quanto da 

capacidade da empresa está disponível para novos projetos, esse planejamento 

operacional não é efetivamente aproveitado para formulação dos custos opera-

cionais, o que poderia trazer grande auxílio na formulação do preço do projeto. 

Ele, em geral, só é elaborado quando o serviço já foi contratado. 

O principal instrumento de marketing utilizado pela empresa é a divulgação bo-

ca-a-boca. Segundo seus proprietários, há um intenso esforço na divulgação 

dos seus melhores projetos e das principais virtudes da empresa. Um outro ins-

trumento utilizado, mesmo que inconscientemente, é a realização de constantes 

visitas à obra, conforme será visto mais adiante. 

Para formulação do preço do projeto, a empresa procura levar em conta a tabela 

de honorários sugerida por um determinado órgão de classe ligado a arquitetu-

ra, trabalhando com a referência mínima sugerida, pois seus sócios acreditam 

que as proposições com relação à remuneração de profissionais feitas por estas 
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entidades “estão fora da realidade”, principalmente em relação aos novos profis-

sionais. 

Para eles, a tabela serve apenas como mais um parâmetro para elaboração do 

preço do projeto, que deve se somar a projeção dos custos operacionais para 

sua execução e a percepção dos titulares em relação ao mercado. Estatistica-

mente, segundo seus proprietários, o preço final proposto para seus projetos 

tem ficado um pouco acima do mínimo sugerido por estas entidades. 

Cabe ressaltar que a empresa não utiliza nenhum método específico para proje-

ção, contabilização e avaliação da quantidade de homens-hora necessários em 

seus projetos. Isto leva a uma considerável fragilidade na projeção dos custos 

operacionais de realização dos futuros projetos, consequentemente diminuindo 

a precisão na formulação do preço dos serviços.  

A empresa ainda considera os seguintes fatores para formulação do preço de 

seus serviços: complexidade do projeto e posição social/poder aquisitivo do cli-

ente. 

Com relação à gestão financeira da empresa, há que se destacar uma caracte-

rística bastante negativa que é a não separação das contas da organização das 

contas pessoais de seus proprietários. Essa característica gera uma grande difi-

culdade na avaliação do desempenho da empresa, tornando difícil afirmar se 

houve lucro ou prejuízo em suas atividades durante determinado período. Esse 

ponto negativo foi reconhecido e ressaltado por um de seus proprietários. 

De qualquer forma, alguns raros instrumentos de controle das contas da “em-

presa”, tais como uma planilha de custos fixos mensais e outra para controle de 

despesas por projetos, são utilizados na tentativa de se gerenciar suas contas. 

Só é confeccionada uma proposta comercial completa quando o cliente exige, 

no mais, elabora-se um documento bastante simplificado contendo apenas itens 

essenciais como preço, prazo estimado e algumas características muito vagas 

do projeto a ser realizado. Anexo a este documento também são enviados, 

quando se julga conveniente, alguns rascunhos provenientes do pré-estudo ou 

estudo preliminar realizado, para melhor compreensão do cliente sobre o serviço 

a ser realizado. 
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Um de seus proprietários ressaltou que os custos desse pré-estudo não são co-

brados do cliente caso o serviço não seja contratado, gerando dificuldade adi-

cional ao seu sistema financeiro. 

Esse pré-estudo inclui diversas entrevistas com o cliente e quem mais for ne-

cessário, inclusive com visitas à casa ou escritório, para compreender a realida-

de sob a qual o empreendimento vai ser desenvolvido. Não é utilizado nenhum 

tipo de roteiro para realização dessas entrevistas, dependendo, portanto, ape-

nas da experiência do seu executor. 

Seus proprietários preferem quando o cliente contrata o projeto completo, inclu-

indo as demais especialidades pois, dessa forma, melhora-se a qualidade do 

conjunto por meio da coordenação própria dos projetos e pela utilização dos 

serviços de outras empresas de projeto com quem já possuem um longo rela-

cionamento comercial e, conseqüentemente, maior entrosamento no trabalho 

em conjunto. 

Existe uma elogiável preocupação de seus arquitetos em manter estreito contato 

voluntário com as equipes de outras especialidades, mesmo que não sejam co-

ordenadas ou subcontratadas por eles, durante o período de desenvolvimento 

do projeto, e também com as empresas construtoras que realizarão a obra. 

Existem três arquivos de documentos na empresa: a) um arquivo morto, onde é 

armazenada toda documentação, inclusive plantas dos projetos já realizados e 

cujas obras já foram finalizadas; b) um arquivo “pendente”, onde estão armaze-

nados todos os documentos relativos aos projetos já finalizados, mas cujas o-

bras ainda estejam em execução ou não tenham sido oficialmente dadas como 

encerradas, mesmo que já executadas fisicamente, em virtude de alguma pen-

dência legal ou outra qualquer; e c) um arquivo dos projetos em andamento. 

Esses arquivos são divididos em pastas por clientes. Nelas são armazenados 

todos os documentos relativos aos projetos, elaborados ou não pela empresa. 

Os arquivos digitais são gravados em CD-ROM e também armazenados nestas 

pastas, apesar de haver uma preocupação com sua produção, controle e arma-

zenamento no próprio computador. 

A empresa nunca trabalhou com sistemas colaborativos, e seus proprietários a-

creditam que, caso isto seja exigido como condição para contratação de deter-
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minado projeto, sua empresa não terá condições de atendê-la. Eles afirmam que 

a relação custo x benefício para o nicho de mercado em que atuam seria des-

vantajosa, tendo em vista que seriam necessários consideráveis investimentos 

em treinamento de pessoal para o porte da empresa, e o número de projetos 

não aumentaria na mesma proporção do capital investido. 

A empresa também não utiliza nenhuma ferramenta de informática para selecio-

nar e armazenar os principais detalhes e soluções de projetos realizados, em 

forma de banco de tecnologia construtiva. A recuperação desses elementos fica 

puramente dependente da memória dos seus arquitetos que, na maioria das ve-

zes, utilizam as plantas armazenadas em papel para consulta. 

Todos os funcionários da área técnica - os dois arquitetos e o projetista - fazem 

curso do software Autocad à cada nova versão adquirida pela empresa. Há um 

constante intercâmbio de matérias e artigos de jornais e revistas sobre arquitetu-

ra e construção civil entre os colaboradores da empresa. 

No entanto, nenhum outro tipo de curso foi patrocinado pela empresa aos seus 

funcionários, nem voltado para área técnica (projetos), nem voltado para admi-

nistração de processos e gestão de empresas. 

Com relação à terceirização, a empresa não subcontrata profissionais ou escri-

tório para realização de projetos de arquitetura, porém, conforme já salientado, 

prefere que a atribuição de coordenação e contratação das demais especialida-

des de projeto seja lhe dada devido a um longo relacionamento técnico e co-

mercial com um grupo de empresas que, no entender de seus proprietários, 

possibilita a geração de resultados otimizados e grande economia para o cliente, 

tanto nos custos de projeto como nos custos de construção da edificação. 

Em função do reduzido número de funcionários que a empresa possui e do fato 

que a metade do seu efetivo é composto pelos seus sócios-proprietários, verifi-

cou-se que o rodízio de pessoal é praticamente nulo. Devido a isto, a empresa 

não tem procedimentos oficialmente estabelecidos para contratação e demissão 

de pessoal. A “estabilidade” no emprego e o reconhecimento pessoal, quando 

da execução correta das tarefas, têm sido os instrumentos motivacionais utiliza-

dos pela empresa. 
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A empresa não possui nenhum instrumento formal para avaliação da satisfação 

de contratantes, construtores e usuários. 

De maneira informal, é feita uma verificação da satisfação do contratante em re-

lação ao projeto. Essa verificação se dá principalmente por meio de uma reunião 

não-programada e de caráter bastante informal ao final do projeto, onde é utili-

zada a sensibilidade de um dos proprietários para investigação. Não existe um 

roteiro para realização desse encontro e as impressões colhidas, de uma forma 

geral, não avaliam itens pontuais do projeto, e sim a satisfação geral. 

A avaliação da construtibilidade, economicidade e satisfação do executor com o 

projeto são verificadas durante a execução da obra por meio de várias visitas 

(em geral, cerca de uma visita a cada 15 dias), que não são cobradas à parte. 

Nesta oportunidade, também são sanadas eventuais dúvidas da equipe de 

construção em relação ao projeto, caracterizando, mesmo inconscientemente, 

um importante instrumento de assistência técnica, que contribui grandemente 

para o marketing da empresa. 

A empresa estabelece como uma das condições para sua contratação a realiza-

ção de uma reunião com a equipe de execução da obra antes de seu início, pa-

ra que seja feito um briefing geral das principais características do empreendi-

mento e para que as principais dúvidas possam ser sanadas antes do início das 

atividades. Esta reunião também pode ser caracterizada como o principal pro-

cesso de validação do projeto utilizado pela empresa. 

5.3 Resumo das principais características das empresas estudadas 

A seguir será apresentada uma planilha (Tabela 12) contendo um resumo dos 

principais processos que compõem o sistema de gestão das empresas estuda-

das. 

Tabela 12: Resumo das principais características das empresas estudadas 

 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 

ESPECIALIDADE Arquitetura Estrutura e 
instalações 
elétricas e 
hidráulicas 

Estrutura Arquitetura 

FUNDAÇÃO 1974 1996 1993 1982 
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NÚMERO DE 
FUNCIONÁRIOS 

7 2 16 4 

NICHO DE MERCADO Edifícios 
residenciais, 
comerciais e 
industriais. 

Nicho não 
definido. 

Maior incidência 
de projetos de 

edifícios de 
apartamentos. 

Projetos 
estruturais de 

edificações e, em 
menor escala, 

projetos 
estruturais de 

obras pesadas. 

Projetos de 
edifícios. 

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

Não possui 
organograma 
formalmente 
estabelecido, 
porém, ainda 

assim, as relações 
de subordinação e 

o trâmite de 
informações se 
dão de forma 

razoáveis. 

Não estabelecida 
formalmente, 

porém é 
extremamente 
simplificada em 

função do 
reduzido número 
de funcionários. 

A maior parte das 
atividades, tanto 
técnicas como 

administrativas, se 
concentra no 

engenheiro-titular. 

Possui uma 
estrutura 

organizacional 
formalmente 
estabelecida. 

Existe a 
delegação de 

algumas 
atividades 

administrativas 
para o primeiro 

escalão da 
empresa 

(engenheiros 
seniores). 

Muito simples e 
não está 

formalmente 
estabelecida. 

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

Não é realizado. 
Metas de médio e 
longo prazo são 

traçadas 
intuitivamente e 
não possuem 

registro escrito. 

Não realiza 
planejamento 

estratégico e não 
faz nenhum tipo 

de projeção futura 
de longo e médio 

prazo. 

Não é realizado 
na íntegra, mas 
alguns de seus 
elementos são 
utilizados pela 

empresa. 

Não utiliza e não 
faz projeções de 
nenhuma ordem 

para médio e 
longo prazo. 

GESTÃO 
COMERCIAL 

Divulgação boca-
a-boca. 

Na há 
metodologia fixa 
para cálculo do 

preço do projeto, 
ele é estabelecido 

principalmente 
com base na 
projeção dos 

custos e 
sensibilidade em 

relação ao 
mercado. 

Utiliza um modelo 
básico para 

elaboração da 
proposta 

comercial. Não há 
separação entre a 

parte técnica e 
comercial. 

Não existe muito 
esforço para 

divulgação da 
empresa junto a 

potenciais 
contratantes. 

O preço do projeto 
é estabelecido 
principalmente 
com base na 

experiência do 
engenheiro-titular 

em relação ao 
contratante e ao 

projeto de 
arquitetura e, 
também, em 
função de um 
faturamento 

desejado para 
cada mês. 

Não utiliza 
efetivamente a 

proposta 
comercial como 
um documento 

legal. As 
transações 

comerciais, em 

A prospecção de 
novos clientes é 
dividida entre o 

engenheiro-titular 
e os engenheiros 

seniores. 

A proposta 
comercial é 

elaborada pela 
equipe que 

provavelmente 
será a 

responsável pela 
execução dos 

serviços. 

Possuem uma 
metodologia fixa e 

madura para 
elaboração do 

preço do projeto. 

Divulgação boca-
a-boca e 

constantes visitas 
à obra. 

Preço do projeto é 
estabelecido com 

base no valor 
mínimo sugerido 
por uma entidade 

de classe e na 
sensibilidade de 
seus titulares. 

A não ser por 
exigência dos 

clientes, em geral, 
a proposta 

comercial contém 
apenas itens 
essenciais de 

forma bastante 
simplificada. 
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geral, baseiam-se 
na confiança. 

GESTÃO 
FINANCEIRA 

Utiliza 
instrumentos 

simplificados no 
Excel para 

controle de suas 
contas e custos 

de projeto. 

A empresa utiliza 
a planilha Excel 
para controlar 

suas receitas e 
despesas. 

É realizado um 
minucioso 

planejamento e 
controle dos 

custos de cada 
projeto. 

É confeccionado 
um quadro 

financeiro geral, 
onde constam 
receitas por 

cliente, tipo de 
projeto, por 
região, etc. 

Controle bastante 
precário das 
finanças da 

empresa e dos 
custos dos 
projetos. 

Não há separação 
das contas da 
empresa de 

algumas contas 
pessoais de seus 

proprietários. 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES 

Não utiliza roteiro-
guia para coleta 
de dados iniciais 
junto aos clientes 
(já utilizou, mas 

está 
desatualizado). 

Nunca 
trabalharam com 

ambientes 
colaborativos e 

não utilizam 
sistematicamente 

um banco de 
tecnologia 
construtiva. 

Utiliza um roteiro 
guia para 

entrevista inicial 
com o contratante 
e um questionário 

para 
complementar as 
informações nos 

dias 
subseqüentes. 

Nunca 
trabalharam com 

ambientes 
colaborativos e 

nem foram 
cobrados em 

relação a esse 
sistema. 

Utilizam, sempre 
que possível, 

projetos anteriores 
como base para 
confecção dos 

novos, mas não 
possui um banco 

de tecnologia 
construtiva nos 

moldes aqui 
apresentados. 

Utiliza um roteiro 
básico para 

elaboração do 
programa de 

necessidades, 
que fica facilitado 

em função dos 
contratantes já 

serem do ramo da 
construção. 

Praticamente não 
há trâmite de 
documentos 
impressos no 

empresa. 

Existe uma rede 
privada interna 

conectando todos 
os seus 

computadores. 

Já trabalhou com 
sistemas 

colaborativos e 
utiliza um banco 

de tecnologia 
construtiva 

desenvolvido 
internamente. 

Não utiliza 
nenhum tipo de 

guia para 
realização das 

entrevistas iniciais 
junto aos clientes 
para confecção do 

programa de 
necessidades. 

Nunca 
trabalharam com 

ambientes 
colaborativos e 
não utilizam um 

banco de 
tecnologia 
construtiva. 

Mantém estreito 
contato com as 

outras equipes de 
projetos de outras 
disciplinas durante 

o seu 
desenvolvimento. 

Acompanha 
intensamente o 

desenvolvimento 
da obra, mesmo 

que o 
gerenciamento 

não seja 
contratualmente 

de sua 
responsabilidade. 

RECURSOS 
HUMANOS 

Não possuem 
critérios 

estabelecidos 
para contratação 
e demissão de 

pessoal. 

Pratica, ainda de 
forma 

experimental, a 
participação dos 
funcionários no 

Não possuem 
critérios 

estabelecidos 
para contratação 
e demissão de 

pessoal. 

Não possui 
nenhum 

instrumento 
diferencial para 
motivação de 

Possui um 
programa de 

treinamento para 
todo o seu quadro 

de pessoal, 
inclusive do 

pessoal 
administrativo. 

Utiliza a 
participação no 
lucro em função 

Não existe uma 
programação 

formal de 
treinamento na 

empresa, porém 
todos os 

funcionários da 
área técnica 

fazem um curso 
de autocad à cada 

nova versão 
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lucro da empresa 
como forma de 

motivação. 

Não existe 
programação de 

treinamento. 

Terceiriza alguns 
serviços que 
excedam sua 
capacidade 
produtiva. 

funcionários. 

Seu engenheiro-
titular procura 

atualizar-se por 
meio da 

realização de 
cursos voltados 

para gestão. 

Possui estreito 
relacionamento 
comercial com 

dois engenheiros 
civis, que são 

constantemente 
terceirizados 

quando a 
capacidade da 

empresa é 
excedida. 

 

do desempenho 
individual como 

forma de 
motivação. 

Os salários variam 
em função da 
importância do 

funcionário para 
empresa. 

Existem 
processos básicos 

escritos 
estabelecendo a 

contratação e 
demissão de 

pessoal. 

 

adquirida pela 
empresa. 

Não subcontrata 
profissionais ou 

escritório de 
projetos de 
arquitetura. 

Possui 
relacionamento de 

longa data com 
um grupo fixo de 

empresas de 
outras 

especialidades de 
projeto e 
procuram 

trabalhar, dentro 
do possível, 
sempre em 
conjunto. 

Baixo rodízio de 
pessoal e 

inexistência de 
procedimentos 
estabelecidos 

para contratação 
e demissão de 

pessoal. 

 

AVALIAÇÃO DA 
SATISFAÇÃO 

Não possui um 
instrumento formal 
para avaliação da 

satisfação do 
contratante. 

Visita à obra 
somente quando 
solicitado e cobra 
extraordinariamen

te para isso. 

Utiliza, quando 
realizada, os 
resultados da 
avaliação pós-
ocupação feita 

pelo contratante 
ou construtor. 

A avaliação do 
desempenho do 

projeto é feita 
intuitivamente 

junto aos 
contratantes. 

 

Existe um 
instrumento para 

avaliação dos 
aspectos técnicos 

junto aos 
contratantes. 

A empresa não 
faz a avaliação da 

satisfação dos 
usuários finais do 
empreendimento. 

A avaliação da 
construtibilidade, 
economicidade e 

satisfação do 
executor com o 

projeto são feitas 
durante as 

inúmeras visitas 
programadas à 

obra. 

Não existem 
instrumentos 
escritos para 
avaliação de 
desempenho. 

 

ENTREGA, 
APRESENTAÇÃO E 

VALIDAÇÃO DE 
PROJETOS 

Procura-se fazer a 
entrega, 

apresentação e, 
consequentemente, 

validação dos 
projetos in loco, 
pelo menos do 

primeiro jogo de 
plantas. 

A entrega dos 
projetos se dá 

predominantemen
te por e-mail. 

Não há 
esclarecimentos in 

loco sobre os 
projetos.  

 

A entrega do 
projeto se dá 

majoritariamente 
por e-mail, onde é 

solicitada uma 
confirmação do 

seu recebimento. 

Possui uma guia 
digital de 

validação do 
projeto, que deve 
ser devolvida pelo 
contratante por e-
mail, confirmando 
que o projeto foi 
aceito com ou 

Todos os projetos 
são entregues in 

loco, onde é 
realizada uma 
reunião para o 

início das 
atividades de 
construção e 

também onde se 
dá a validação do 

projeto. 
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sem restrições.  

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

Dúvidas em 
relação a 

interpretação de 
detalhes do 

projeto podem ser 
esclarecidas por 
telefone, e-mail e 

visitas 
remuneradas. 

Erros no projeto 
são corrigidos 

prontamente sem 
nenhum custo 
adicional ao 
contratante. 

Solicitação de 
alterações, caso 
não sejam muito 
complexas, são 
realizadas sem 
custo adicional. 

Esclarecimentos, 
em geral, são 

feitos por telefone 
ou por e-mail. 

A empresa faz 
correções ou 

alterações 
solicitadas sem 

ônus para o 
contratante, salvo 
quando há uma 
mudança muito 

grande no projeto. 

Realiza uma visita 
à obra para 

esclarecimentos 
dos detalhes do 

projeto sem 
custos adicionais 
ao contratante. 

As principais 
dúvidas são 

esclarecidas por 
e-mail ou telefone. 

Dúvidas com 
relação à 

interpretação do 
projeto podem ser 
esclarecidas por 

telefone ou e-mail, 
mas, em geral, 

são esclarecidas 
quando da visita 

de um dos 
titulares da 

empresa à obra. 

Solicitações de 
pequenas 

alterações no 
projeto são 

realizadas sem 
custos adicionais 

para o cliente. 

5.4 Análise cruzada dos casos 

Nesta etapa do trabalho será feito um cruzamento das principais características 

dos diversos processos internos dos sistemas de gestão das empresas estuda-

das, conforme preconiza a teoria sobre metodologia apresentada no capítulo 1. 

Procurar-se-á seguir como referência para a elaboração desta comparação os 

elementos que compõem o roteiro utilizado para realização da entrevista junto 

às empresas estudadas (ver Anexo). 

Todas as empresas estudadas são de pequeno porte e, em conseqüência disso, 

possuem uma estrutura organizacional bastante simplificada, principalmente as 

empresas B e D. Na empresa A verifica-se uma estrutura organizacional simpli-

ficada, porém, já com uma maior preocupação com relação a separação de res-

ponsabilidades entre as atividades comercial e financeira – que são executadas 

sob o comando do arquiteto titular -, além de haver uma clara separação das 

funções técnicas e administrativas. 

A estrutura organizacional da empresa C apresenta algumas características que 

devem ser destacadas e que a diferencia das outras aqui estudadas. Nela, exis-

te um organograma estabelecido formalmente, onde os cargos e suas principais 

responsabilidades estão claramente definidos. Além disso, cabe ressaltar a prá-

tica da delegação de responsabilidade de algumas funções de gestão feita por 

seu titular em relação ao seu primeiro escalão de funcionários (engenheiros se-
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niores). Outra importante característica dessa empresa é a formação de times, 

em geral fixos, para trabalhar em determinado projeto desde o seu estudo inicial 

até a sua entrega ao cliente. 

Com relação ao planejamento estratégico, foi possível verificar que nenhuma 

das empresas o utiliza integralmente, da forma como sugere a teoria. As empre-

sas B e D não fazem nenhum tipo de projeção ou planejamento de médio e lon-

go prazo. A empresa A estabelece metas de médio e longo prazo de forma intui-

tiva, mas não as registra formalmente e não as divulga para seus colaboradores. 

Já na empresa C, alguns elementos que compõem o planejamento estratégico 

são utilizados, tais como contínuo monitoramento do ambiente externo e o esta-

belecimento formal de metas de médio e longo prazo. 

Em termos de nicho de mercado, apesar de desenvolverem projetos de diferen-

tes especialidades, todas as empresas estudadas têm como foco principal o 

mercado de edificações de São Paulo. Aliás, conforme já citado no item sobre 

critério de escolha dos estudos de caso, esta era uma das condições para se-

rem objeto de estudo desta pesquisa. No entanto, a empresa C possui alguma 

atuação no mercado de obras pesadas que merece ser ressaltada, apesar des-

se mercado representar uma parcela pouco significativa de sua cartela de clien-

tes. 

O principal instrumento, quando não o único, de marketing utilizado por essas 

empresas é a divulgação “boca-a-boca”. Na empresa D, verifica-se que o pro-

cesso de prospecção e principalmente de manutenção dos relacionamentos 

comerciais existentes se dá também por meio da constante realização de visitas 

à obra e ao escritório dos contratantes. Na empresa C, esse processo é dividido 

entre o engenheiro-titular e os engenheiros seniores. 

Ainda com relação a função marketing, verificou-se que as empresas que de-

senvolvem atividades voltadas aos projetos de estrutura e instalações, em face 

de, geralmente, serem subcontratados diretamente ou pelo intermédio de uma 

empresa de arquitetura, investem menor esforço na prospecção de novos clien-

tes. 

Todas as empresas estudadas utilizam os fatores sensibilidade e projeção de 

custos operacionais e fixos como elementos para subsidiar a formulação do pre-
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ço de seus serviços. Na empresa A, além dos fatores citados, consideram-se 

também o histórico de relacionamentos comerciais com o potencial contratante e 

os valores de referência sugeridos por algumas entidades de classe ligadas à 

arquitetura. 

A empresa B estabelece um faturamento “desejável” mensal e, em função dessa 

referência, somado a um estudo do custo operacional de execução do projeto, 

chega a um valor para o preço dos seus serviços. Na empresa C, em função da 

existência de um detalhado planejamento operacional dos serviços a serem e-

xecutados e da participação da equipe de execução desde os contatos iniciais 

com o contratante, o preço do projeto tem realmente representado um importan-

te diferencial competitivo para empresa.  

Na empresa D, o preço do projeto é formulado, conforme já dito, com base na 

sensibilidade de seus titulares em relação ao mercado e na projeção dos custos 

operacionais e fixos que, segundo seus proprietários, tem ficado um pouco aci-

ma do valor mínimo sugerido por algumas entidades ligadas à atividade de pro-

jeto. 

Excetuando-se a empresa B, que baseia seus negócios na confiança e não utili-

za efetivamente a proposta comercial como um documento legal para regular 

suas transações comerciais, as outras três empresas confeccionam-na. As em-

presas A e D utilizam um roteiro guia para sua elaboração, que contém apenas 

elementos essenciais e simplificados para a regulação da transação comercial. 

A proposta comercial confeccionada pela empresa C é um pouco mais completa 

e possui o diferencial de ser confeccionada com a participação da equipe que 

realizará o serviço. 

Todas as quatro empresas fazem seu controle financeiro de forma bastante 

simplificada a partir do software Excel. A empresa C, além de controlar criterio-

samente seus custos fixos e os custos operacionais (variáveis) para cada proje-

to, confecciona um quadro financeiro geral onde constam receitas por cliente, 

por tipo de projeto, por região, etc., subsidiando, inclusive, o estabelecimento 

das metas de médio e longo prazo. A empresa D possui a característica negati-

va de não separar suas contas institucionais de algumas despesas pessoais de 

seus proprietários. 
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As empresas A e D não utilizam nenhum tipo de roteiro-base para coletar as in-

formações iniciais sobre os novos projetos junto a seus clientes. Esta caracterís-

tica aumenta a necessidade do número de contatos com o cliente até que sejam 

sanadas as dúvidas para que se possa dar início ao projeto. Já as empresas B e 

C possuem um guia onde constam, de forma bastante genérica, um roteiro de 

perguntas para que seja traçado um panorama mais aprofundado das caracte-

rísticas do serviço a ser executado. 

É importante ressaltar que as empresas de projeto de arquitetura (A e D), dado 

o alto grau de influência de elementos abstratos e subjetivos na composição de 

seu produto e da necessidade de atendimento dos desejos dos clientes, que 

quase sempre não conseguem identificar o que de fato querem, deveriam dispor 

de um instrumento para coleta de dados iniciais junto aos clientes melhor elabo-

rado e mais complexo. Porém, o que se pôde constatar nestes estudos foi jus-

tamente o inverso. Essas empresas não utilizam nenhum tipo de instrumento pa-

ra este fim, enquanto que as empresas de projeto B e C, que já partem de in-

formações mais completas (o projeto de arquitetura) é que utilizam tal instru-

mento. 

As empresas A, B e D nunca trabalharam com ambientes colaborativos, nem fo-

ram cobradas para utilizá-los. Somente a empresa C já participou de empreen-

dimentos onde foi necessária a utilização desse instrumento; porém, seu enge-

nheiro-titular ressalta que a freqüência de sua utilização ainda é muito pequena, 

e que ainda pairam incertezas quanto ao futuro deste recurso. 

As empresas A e D não utilizam um banco de tecnologia construtiva e, quando 

necessitam recuperar algum tipo de detalhe de projetos anteriores, dependem 

exclusivamente da memória e iniciativa de seus titulares. A empresa B, em fun-

ção da própria especialidade, aproveita razoavelmente as soluções de projetos 

anteriores, mas não possui um banco de tecnologia exatamente nos moldes a-

presentados nesta tese, e a empresa C desenvolveu internamente um instru-

mento onde é possível armazenar e recuperar com grande facilidade detalhes 

de projetos anteriores, soluções de problemas ocorridos, dentre outros elemen-

tos. 

Todas as empresas estudadas, excetuando-se a empresa C, não possuem pro-

cedimentos estabelecidos para contratação e demissão de pessoal. Esta carac-
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terística se dá principalmente em função do reduzido número de colaboradores 

e do baixo rodízio de pessoal. As empresas A e C utilizam a participação dos 

funcionários no lucro da empresa como forma de motivação pessoal. 

Somente a empresa C elabora anualmente um programa de treinamentos que 

contempla todos os funcionários da empresa, inclusive os da área administrati-

va, onde cada funcionário passa por algum tipo de treinamento (interno ou ex-

terno) pelo menos a cada dois anos. Cabe ressaltar o esforço do engenheiro-

titular da empresa B no seu aprimoramento pessoal, inclusive nos aspectos vol-

tados à gestão. Na empresa D, os profissionais ligados diretamente a área téc-

nica fazem obrigatoriamente um curso de AUTOCAD a cada nova versão do 

software adquirida pela empresa. 

As empresas C e D não subempreitam atividades voltadas à sua competência 

principal (core business), respectivamente projetos de estrutura e arquitetura. 

Porém, a empresa D prefere que a contratação/gerenciamento das demais es-

pecialidades de projeto fique sob sua responsabilidade em função do estreito re-

lacionamento de longo prazo que ela possui com um grupo de empresas que, 

segundo seus titulares, possibilita auferir ganhos de várias ordens quando traba-

lham em conjunto. As empresas A e B procuram subcontratar sempre os mes-

mos profissionais quando sua capacidade é excedida. 

As empresas A e B não possuem um instrumento formal para a avaliação da sa-

tisfação dos contratantes, e afirmam que este feedback pode ser realizado a 

partir das reclamações e do número de solicitação de alterações. A empresa C 

possui um instrumento para avaliação dos aspectos técnicos, deixando a dese-

jar com relação às questões voltadas à gestão. A empresa D não possui um ins-

trumento formal para avaliação da satisfação do contratante, mas por meio das 

inúmeras visitas à obra durante o período de construção consegue verificar as 

principais deficiências de seus projetos, tanto técnicas como relacionados à ges-

tão. 

A empresa A há procura fazer a entrega de pelo menos o primeiro jogo de plan-

tas in loco. Dessa forma, ela consegue esclarecer as principais características e 

particularidades do projeto, além de validá-lo junto ao contratante. A empresa B 

entrega seus projetos por e-mail e a validação, segundo seu titular, se dá quan-

do a mensagem de confirmação de recebimento é enviada. A empresa C tam-
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bém faz a entrega de seus projetos predominantemente por e-mail, porém, jun-

tamente com o projeto, envia uma “guia de validação de projeto”, a qual deve 

ser retornada com o “aceite”, parcial ou total, do contratante. Caso haja alguma 

pendência, as correções são prontamente realizadas e solicita-se o “aceite to-

tal”. A empresa D procura entregar seu projeto para o contratante e o executor 

em uma reunião no início dos serviços. Nesta reunião também se dá sua valida-

ção. 

Todas as empresas procuram esclarecer dúvidas sobre seus projetos principal-

mente por telefone e e-mail, porém a empresa C programa uma visita à obra, 

sem custos adicionais, para fazer eventuais esclarecimentos, e a empresa D a-

caba dirimindo a maior parte das dúvidas em relação a seus projetos nas diver-

sas visitas que faz à obra. 

As quatro empresas entendem que as pequenas solicitações de alterações de 

projeto devam ser atendidas sem custos adicionais ao contratante, porém alte-

rações complexas e que demandem maior atenção por parte dessas empresas, 

em geral, são cobradas à parte. As revisões que são de responsabilidade da 

empresa de projeto, em conseqüência de algum problema ocorrido durante sua 

realização, também são efetuadas sem ônus para o contratante. 

Pelo exposto, pôde-se perceber que, independentemente da especialidade, as 

empresas de projeto de pequeno porte possuem muitas características relacio-

nadas à gestão de seus processos administrativos em comum, incluindo-se aí 

suas virtudes e, principalmente, deficiências. Nota-se que existem competências 

mais desenvolvidas num ou noutro ponto, mas que, de uma forma geral, há um 

grande número de pequenos problemas de gestão a serem resolvidos. Muitas 

dessas deficiências podem ser minimizadas ou mesmo resolvidas com a adoção 

de procedimentos simplificados. 

Foi possível perceber também que a empresa C já desenvolveu algumas inte-

ressantes soluções para problemas rotineiros inerentes a pequena empresa de 

projeto de edifícios, e essas soluções também foram levadas em conta, assim 

como as principais deficiências, tanto desta como das demais empresas, quan-

do da elaboração do modelo apresentado nessa tese. Cabe ressaltar novamen-

te que a empresa C estava passando por uma consultoria voltada para certifica-

ção ISO 9000 de seu processo produtivo na época de realização da pesquisa. 
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CAPÍTULO 6 – MODELO DE GESTÃO PARA PEQUENAS EMPRESAS DE 
PROJETO DE EDIFÍCIOS 

Objetivando embasar a escolha por apresentar um modelo de gestão para em-

presas de projeto, a seguir serão apresentadas algumas definições e caracterís-

ticas dos “modelos” de uma forma geral. 

Guerreiro apud Santos (2003: 27) define modelo como “uma simplificação deli-

berada para facilitar a compreensão de estruturas e relações complexas, através 

da segregação dos aspectos fundamentais relativos ao problema em foco”. 

Corroborando com este pensamento, Pereira; Santos (2001) afirmam que os 

modelos são uma tentativa de representação simplificada da realidade, segundo 

determinado enfoque. Sua utilização é aplicável tanto às técnicas como às ex-

plicações e aos princípios relacionados às teorias da administração. 

Estes autores ainda ressaltam que os modelos podem ser aplicados tanto aos 

aspectos particulares de uma realidade como à sua totalidade, considerando 

tanto aspectos tangíveis como intangíveis. 

Modelo, segundo Hobbins (1978), é uma abstração da realidade que representa 

simplificadamente algum fenômeno do mundo real e ajuda na compreensão de 

relações complexas. Para este autor, o modelo substitui complexidade por sim-

plicidade. 

Já Ferreira apud Santos (2003: 27) conceitua modelo como “um objeto destina-

do a ser reproduzido por imitação nas ações, procedimentos e maneiras”. Deve 

ser entendido como uma proposta de norma, referência a ser seguida, ou seja, 

um padrão. 

Para Fischer (2004), um modelo é uma representação limitada da realidade, e 

só deve incluir representações das características que se precisa para realizar 

uma atividade. Logo, é possível se ter muitos modelos da mesma realidade, 

porque uma atividade pode ser estudada segundo visões e aspectos distintos. 

Este autor indica a construção de modelos para apoiar os processos dentro de 

uma realidade específica, com base no teste do comportamento das coisas. 

Lembra ainda que, para se desenvolver determinado modelo, é necessário en-
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tender à realidade que ele vai apoiar e, por isso, é preciso conhecer e interpretar 

todos os elementos relevantes que a compõem. 

O modelo de gestão apresentado nesta tese foi elaborado observando as con-

ceituações anteriores, com o intuito de ser um guia gerencial que aperfeiçoe e 

facilite a administração da empresa de projeto visando a melhoria de seus pro-

cessos internos de gestão, adequando seus produtos/serviços aos clientes e 

usuários e, conseqüentemente, aumentando sua competitividade no mercado. 

A formulação deste modelo, à partir de uma visão sistêmica da estrutura organi-

zacional dessas empresas e considerando que suas atividades estão inseridas 

em uma cadeia produtiva complexa e extremamente dinâmica, procurou obser-

var suas peculiaridades e a simplificação de seus procedimentos operacionais. 

6.1 Preparação para implantação do modelo de gestão em pequenas em-
presas de projeto 

Para otimização do processo de implantação do modelo de gestão apresentado 

nesta tese e potencialização dos resultados durante sua utilização, sugere-se 

que sejam observadas as orientações, elaboradas com base no referencial teó-

rico sobre mudança organizacional apresentado no Capítulo 2, que serão apre-

sentadas a seguir. 

Todos os colaboradores da empresa de projeto devem ser envolvidos, em maior 

ou menor grau em função de sua atividade e nível hierárquico, no processo de 

estruturação, planejamento e implantação do novo modelo de gestão, visando, 

com isso, conquistá-los e comprometê-los com a sua implantação e, dessa for-

ma, facilitar a assimilação, adequação e implantação dos novos conceitos, práti-

cas e procedimentos. 

Além disso, o sucesso da implantação depende de conhecimentos específicos 

sobre a realidade dos processos internos da empresa, e dificilmente sem a par-

ticipação dos colaboradores que conhecem diretamente essa realidade, suas 

peculiaridades serão adequadamente consideradas, influenciando, dessa forma, 

de maneira negativa o desempenho do referido modelo. 

A delegação de responsabilidades a profissionais que não conhecem as particu-

laridades de determinados processos tende a gerar soluções parciais, na medi-
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da em que sua percepção, tanto do ambiente interno como do externo, não co-

bre todos os aspectos relevantes do processo. 

Soma-se a isso a vantagem de se trabalhar em grupo. O trabalho grupal costu-

ma ser mais rico, criativo e possibilita o desenvolvimento de soluções mais ade-

quadas às especificidades dos diversos processos, em comparação ao trabalho 

individual ou de equipes de especialistas exclusivamente externos. 

Ao implantar o modelo aqui proposto, os seus responsáveis devem ter sempre 

em mente que o sistema de gestão é da empresa, e não de um indivíduo ou de 

um grupo, seja ele interno ou externo à empresa. Logo, a autoridade para toma-

da de decisão deve ser de responsabilidade do líder, com a devida e proporcio-

nal participação de sua equipe. 

Em função da simplicidade dos procedimentos sugeridos, que foram elaborados 

a partir das peculiaridades e limitações do público-alvo (pequenas empresas de 

projeto), a decisão com relação à estratégia de implantação deve ser definida 

pela alta direção da empresa com base na sua necessidade e disponibilidade de 

recursos financeiros e humanos. 

Aconselha-se que, antes de dar início efetivo ao processo de implantação do 

modelo, seja realizado um planejamento onde constem prazos, atividades, re-

cursos e responsáveis pelas diversas etapas da implantação, que pode ser sub-

dividido por processos, por setores da empresa, etc. 

A decisão de subdividir ou não em etapas o processo de implantação do modelo 

aqui proposto e como isso será feito, deve ser uma decisão da alta direção da 

empresa com base em suas necessidades, restrições e prioridades.  

Nesta fase preliminar, também é extremamente importante que seja despendido 

um grande esforço no convencimento de todos os colaboradores objetivando 

esclarecê-los, motivá-los e treiná-los para esta nova realidade. 

Na etapa de esclarecimento devem ser evidenciados junto a todos os colabora-

dores os objetivos do novo modelo, como ele é composto, como será implanta-

do, como afetará as atividades de cada um, os resultados que dele se esperam, 

etc. 
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Neste momento, é importante enfatizar a cada um dos colaboradores os poten-

ciais benefícios que sua implantação vai gerar para cada um deles: simplificação 

e padronização de atividades, facilidade no planejamento das suas tarefas, re-

dução de retrabalhos, maior probabilidade de sobrevivência da organização e 

conseqüente manutenção dos seus postos de trabalho, etc. 

Desta forma, se a etapa de esclarecimento for bem sucedida, o processo de mo-

tivação de pessoal já terá praticamente seu resultado garantido. Será necessá-

rio apenas aparar pequenas arestas e tratar dos casos pontuais de resistência. 

Na seqüência, então, deve-se dar início à etapa de treinamento, onde é neces-

sário se obedecer rigidamente a estratégia de implantação traçada. Deve ser es-

tabelecido um plano de treinamento específico para cada um dos elementos que 

compõem o modelo proposto. 

Além disso, é extremamente importante que os dirigentes da empresa de projeto 

se programem para, além de estudarem minuciosamente a proposta do modelo 

de gestão a ser implantado, se auto capacitarem em noções básicas de gestão 

de empresas, que pode se dar por meio da leitura direcionada de livros técnicos 

sobre administração, por meio da participação em seminários, palestras, work-

shops, por meio da realização de um curso de especialização em administração 

de empresas, dentre outras possibilidades mais. 

O treinamento específico para os procedimentos previstos no modelo de gestão 

proposto pode ser realizado por meio da formação de grupos de estudos inter-

nos ou por meio da realização de seminários apresentados por um consultor ex-

terno ou por um responsável da direção da empresa. 

O modelo apresentado nesta tese é composto por orientações específicas para 

diversas funções e processos da empresa de projeto de edifícios, que vão ter 

um grau de maturidade e desempenho diferenciados em função das caracterís-

ticas particulares de cada empresa que o for implantar. 

Pelo exposto, é necessário que se faça um prévio diagnóstico do grau de de-

sempenho de cada um desses elementos (funções e processos) antes da im-

plantação do referido modelo, de forma a concentrar os esforços e recursos ini-

ciais naqueles que mais deixam a desejar. 
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Outra importante questão a ser observada antes da implantação do modelo é a 

estreita relação existente entre o cenário econômico vigente e seu desempenho. 

Esse modelo é adequado tanto a momentos de crescimento da economia como 

de recessão, bastando apenas que se utilize o bom senso na priorização de al-

guns elementos que o compõem. É importante ressaltar que a priorização des-

ses elementos não deve significar a inobservância ou exclusão de outros. 

Quando a economia está em expansão, processos como contratação de pesso-

al, treinamento, informatização, dentre outros, devem ser priorizados e ter maior 

atenção dos responsáveis pela implantação do modelo. Já quando a economia 

está em declínio, processos como controle de desperdício, demissão de pesso-

al, política de preços, marketing, etc., devem ser priorizados. 

6.2 As empresas de projeto 

Com referência às classificações de empresas apresentadas no Capítulo 2, ca-

be salientar que adotar uma regra geral para classificá-las sem considerar ca-

racterísticas mais específicas pode gerar distorções relevantes em qualquer es-

tudo que se possa fazer, pois o que é grande para um setor pode ser pequeno 

para outro, o que é avançado para um setor pode ser atrasado para outro, etc. 

As empresas de projeto de construção civil, mais especificamente aquelas vol-

tadas para o segmento de edificações, na sua grande maioria, estão enquadra-

das no porte de pequena empresa (CAMBIAGHI, 2003). Esta caracterização se 

dá devido a diversos fatores: inconstância da demanda por serviços, pois eles 

estão diretamente ligados a conjuntura econômica e política; baixo preço de 

mercado do produto projeto; desagregação da classe de projetistas que não se 

organiza para negociar em bloco, etc. 

Contudo, o sucesso de qualquer melhoria proposta para o processo de projeto 

está intimamente vinculado ao desempenho geral das empresas de projeto. Lo-

go, elementos e funções ligados à gestão, como cultura organizacional, empre-

endedorismo, estrutura organizacional, tomada de decisão, liderança, sistema 

de informação, etc., se bem desenvolvidos e implantados, influenciam de forma 

significativa o desempenho da atividade de projeto proporcionando as condições 

ideais para o desenvolvimento e implantação de programas e metodologias de 

melhoria. 
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Não é possível alcançar todos os potenciais benefícios das recentes mudanças 

propostas para o processo de projeto se for deixado para segundo plano o sis-

tema de gestão das empresas responsáveis pela sua produção. As mudanças 

na metodologia de projeto podem trazer vantagens competitivas e agregar valor 

ao produto edificação, porém, exigem a modernização dos instrumentos de ges-

tão. 

Como toda organização, as empresas de projeto se comportam de maneira sis-

têmica, interagindo com o ambiente empresarial que as cercam e não podem ter 

seus subsistemas analisados separadamente, pois eles interagem entre si e se 

interdependem. O trabalho conjunto destes subsistemas é quem gera a sinergia 

necessária para a conquista dos objetivos organizacionais. 

O processo de projeto representa o “subsistema de produção”, o mais importan-

te em uma empresa de projetos; contudo, é de suma importância que se melho-

rem todos os outros subsistemas da empresa (recursos humanos, comercial, fi-

nanças, marketing, sistema de informações, etc.), além de outros elementos de 

gestão como estrutura organizacional, liderança e empreendedorismo, cultura 

organizacional, de forma a se reunirem as condições mínimas para que o projeto 

seja desenvolvido com eficiência e eficácia, e para que as melhorias em sua me-

todologia possam ser implementadas com sucesso. 

As pequenas empresas de projeto de edifícios possuem limitados recursos (hu-

manos, financeiros e tecnológicos) para sua gestão; por isso, seus proprietários 

atuam tanto na gestão como na produção técnica dos serviços. Esta particulari-

dade confere a estas organizações uma alta dependência do grau de empreen-

dedorismo e liderança de seus proprietários. 

É difícil manter em uma empresa de projetos o mesmo padrão de qualidade nos 

serviços prestados pois, em uma mesma equipe, podem haver diferenças na 

qualidade dos processos devido à capacidade diferenciada de cada indivíduo, e 

também diferenças devido à interação com os clientes. 

Só é possível obter o êxito na introdução de uma nova filosofia de gestão nos 

escritórios de projeto se seus gerentes estiverem convencidos dos benefícios 

que ela pode proporcionar e realmente queiram implantá-la. Após o comprome-
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timento da alta gerência, deve-se envidar máximo esforço para que os demais 

funcionários passem também a se comprometer com a causa. 

A seguir são apresentadas algumas diretrizes genéricas para melhoria do siste-

ma de gestão das empresas de projeto segundo Oliveira; Melhado (2003): 

- Adequação do Sistema da Qualidade ao porte da empresa e a seus recursos; 

- Visualização sistêmica do processo de projeto, considerando suas interações 

com o ambiente empresarial à sua volta e considerando os demais subsiste-

mas que compõem as empresas de projeto; 

- Adequação da estrutura organizacional da empresa de projeto às característi-

cas do processo de projeto na construção civil; 

- Desenvolvimento e implantação de metodologia para gestão de serviços ter-

ceirizados que garantam a qualidade e distribuição de responsabilidades; 

- Consideração do nível de empreendedorismo e estilo de liderança existente 

nas empresas de projeto que, em geral, possuem alto grau de dependência 

em relação aos seus proprietários; 

- Consideração das empresas de projeto tanto como produtoras de produtos 

como prestadora de serviços; reconhecendo que seus profissionais possuem 

capacidades e características distintas e que, portanto, necessitam de efica-

zes instrumentos de treinamento e orientação das rotinas de trabalho; 

- Considerar a clara identificação dos requisitos dos clientes como elemento 

fundamental para bom desempenho do processo de projeto; 

- Melhorar o sistema de informação da empresa de projeto, utilizando a comu-

nicação entre empreendedor-projetista, projetista-projetista e projetista-

cliente, assim como a gestão de documentos como indicadores da capacida-

de da prestação do serviço projeto; e 

- Instituir a retroalimentação sistemática, de forma a viabilizar o aprimoramento 

contínuo da atividade de projeto e do sistema de gestão da qualidade como 

um todo. 
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6.3 Modelo de gestão para pequenas empresas de projeto de edifícios 

Para que processo de projeto ocorra de forma satisfatória, o ambiente organiza-

cional onde é desenvolvido (empresa de projeto) tem que proporcionar condi-

ções favoráveis para sua operacionalização. 

O sistema de gestão das empresas de projeto deve considerar suas peculiari-

dades, ou seja, deve estar pautado em mecanismos de gestão derivados das 

teorias e práticas gerais da administração, mas devem levar em consideração a 

realidade e particularidades dessas organizações. 

Um dos maiores desafios para melhoria de desempenho desses escritórios é a 

conscientização dos projetistas das potencialidades que um sistema de gestão 

bem estruturado e voltado para qualidade pode proporcionar. Cabe salientar que 

a alta dependência desses escritórios do estilo de gestão e do grau de empre-

endedorismo de seus proprietários, geralmente o projetista titular, acrescenta 

certo grau de dificuldade para reestruturação e melhoria de seus processos. 

O modelo de gestão apresentado nesta tese trata de funções e processos admi-

nistrativos essenciais às empresas de projeto, sempre procurando privilegiar a 

simplicidade e flexibilidade dos procedimentos a serem desenvolvi-

dos/controlados. Ele está dividido da seguinte forma: Estrutura organizacional, 

Planejamento estratégico, Planejamento e controle do projeto, Gestão de cus-

tos, Gestão comercial; Sistema de informações; Gestão de Recursos Humanos; 

Serviços agregados ao projeto e Avaliação do desempenho. A Figura 28 apre-

senta um esquema gráfico dos elementos que compõem o referido modelo. 

6.3.1 Estrutura organizacional 

O processo de elaboração de uma nova estrutura organizacional não deve ser 

realizado apenas pela mudança do organograma da empresa. Trata-se de um 

processo delicado e complexo, que exige diversos aspectos ligados ao ambiente 

interno e externo da organização. Este processo deve envolver todas as suas 

funções e processos.  
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Figura 28: Esquema gráfico dos elementos do modelo de gestão para pequenas 

empresas de projeto de edifícios 

Para se elaborar um projeto organizacional da empresa de projeto, seu gestor 

deve pensar em como a nova estrutura permitirá à organização executar suas 

estratégias e realizar seu trabalho e, também, deve considerar como ela se 

harmonizará com os indivíduos que ali trabalham e como será o impacto sobre 

suas atividades.  

Na formulação dessa nova estrutura, devem-se observar os seguintes cuidados: 

a) Evitar discrepância ou divergência dos objetivos e planos principais em rela-

ção à estrutura organizacional; 
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b) Evitar que processos essenciais à organização sejam de domínio de apenas 

um profissional; 

c) Ao se elaborar novos ou remodelar antigos procedimentos, privilegiar a clare-

za como forma de evitar atritos entre colaboradores e funcionários e sua chefia; 

d) Evitar, dentro do possível, a múltipla subordinação, ou seja, um funcionário 

subordinado a mais de um superior hierárquico; e 

e) Evitar a amplitude exagerada de supervisão ou de tarefas, ou seja, um mes-

mo profissional ser responsável por um número de funcionários ou atividades a-

cima de sua capacidade. 

Para o estabelecimento da estrutura organizacional de uma empresa de projeto 

sugere-se a seguinte seqüência de atividades: 

Estabelecimento de uma estratégia clara - a estrutura de uma organização deve 

viabilizar a realização de suas estratégias. A partir da correta definição de produ-

tos e serviços, da identificação das vantagens sobre a concorrência e prioriza-

ção da alocação de recursos, é possível começar a projetar uma estrutura que 

facilite a conquista das metas estabelecidas. O item seguinte (6.3.2) tratará es-

pecificamente do planejamento estratégico nas empresas de projeto. 

Analisar o sistema atual da empresa - identificar as entradas e saídas que inter-

ligam os setores da empresa e as possíveis conexões interrompidas, que certa-

mente trazem dificuldades no cumprimento de seus compromissos. 

Documentar os processos atuais – mapear e descrever o fluxo atual dos proces-

sos que tenham maior impacto sobre a estratégia e desempenho da empresa de 

projeto. 

Desenvolver medidas para os processos atuais – criar indicadores para os prin-

cipais processos da empresa, de forma a verificar seu desempenho a partir da 

introdução de inovações técnicas e gerenciais (incluindo este modelo). 

Projeto do organograma – partindo da situação “desejada” em relação aos pro-

cessos internos da empresa de projeto, determinar os agrupamentos departa-

mentais e os relacionamentos hierárquicos mais lógicos, estabelecendo frontei-

ras organizacionais claras e efetivamente interligadas. 
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O organograma deve possuir o mínimo de interfaces possível sem comprometer 

o bom desempenho dos diversos setores, deve proporcionar proximidade entre 

os clientes e os funcionários que estejam lhe prestando serviço, deve observar a 

amplitude ideal de supervisão e propiciar clareza nas relações e responsabilida-

des. 

Desenvolver as atribuições para cada setor/departamento – definir as atribui-

ções de cada setor ou departamento da empresa, identificando suas entradas, 

seu processamento e suas saídas. 

Desenvolver as atribuições para cada cargo – definir o que cada cargo, e não 

cada funcionário, deve fazer. Mesmo que um funcionário exerça mais de um 

cargo na empresa, ele deve ter bem claro quais são atribuições de cada um de-

les. No estabelecimento desses cargos devem estar claros inclusive os meca-

nismos de medição de desempenho, os canais de feedback e as formas de re-

compensa. 

6.3.2 Planejamento estratégico 

O planejamento é o processo de estabelecimento de um estado futuro desejado 

por meio do delineamento dos meios efetivos para sua realização. Ele antecede 

a decisão e a ação. É uma atividade complexa em face do grande número de 

condicionantes organizacionais e das inúmeras restrições de ordem prática que 

afetam sua operacionalização. A eficácia do planejamento depende da solidez 

das informações disponíveis, da definição precisa dos objetivos, da previsão de 

alternativas e da predominância da “ação” na empresa. 

Para qualquer empresa, a definição de uma estratégia de atuação deve ter foco 

no cliente e no conhecimento das suas reais necessidades, sempre objetivando 

oferecer o que o cliente quer, com a qualidade que ele possa efetivamente per-

ceber. É fundamental para os resultados da empresa a capacidade de estabele-

cer vantagens competitivas e de detectar, o mais cedo possível, potenciais opor-

tunidades de negócios. 

O planejamento estratégico deve conter as expectativas de situações almeja-

das; os caminhos – inclusive alternativos – a serem seguidos pela empresa; o 

quê, como, quando, por quem, para quem, por que e onde devem ser realizados 

os planos de ação; e como e onde serão alocados os recursos. O planejamento 
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estratégico não deve ser entendido apenas como uma afirmação das aspirações 

da empresa, pois inclui também o que deve ser feito para transformar essas as-

pirações em realidade. 

Por meio do planejamento estratégico será possível conhecer e melhor utilizar 

os pontos fortes da empresa; conhecer, eliminar ou adequar os seus pontos fra-

cos; conhecer e aproveitar as oportunidades externas, assim como evitar as 

ameaças; criar uma agenda para objetivos e metas da empresa. 

Se bem planejado e executado, com o estabelecimento de uma agenda de tra-

balho por período de tempo determinado que permita à empresa focar em suas 

prioridades, o processo de planejamento estratégico deverá gerar os seguintes 

resultados: 

- Integração da estrutura organizacional da empresa; 

- Direcionamento de esforços; e 

- Consolidação do entendimento por todos os funcionários da missão, propósi-

tos, estratégias, objetivos, metas e políticas da empresa. 

Pelo exposto, o planejamento estratégico é o processo de elaboração de uma 

estratégia, com base na análise do ambiente externo e nos sistemas internos da 

organização, para alcançar objetivos organizacionais. Ele compreende o plane-

jamento, implementação e controle da execução dessa estratégia. 

O planejamento estratégico é de responsabilidade dos gestores de nível mais al-

to da empresa (como o projetista-titular do escritório), que pode ser assessorado 

por outros profissionais de sua confiança. Isso não deve impedir, porém, o en-

volvimento de grande parte de seus funcionários, dos mais diferentes níveis, 

neste processo. 

Embora a maioria das empresas de projeto provavelmente tenha um plano es-

tratégico “implícito”, elaborado por meio de tentativa e erro, é importante dar um 

caráter formal a esse plano. 

A seguir serão apresentados alguns passos básicos para sua formalização. 

O processo de planejamento estratégico é uma seqüência de análises e deci-

sões, que compreende as seguintes etapas (ver Figura 29): 
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- Análise do ambiente externo (quanto a ameaças e oportunidades do mercado); 

- Análise da situação estratégica atual da empresa (diagnóstico); 

- Análise do ambiente interno (quanto a pontos fortes e fracos da empresa); 

- Definição de missão e objetivos estratégicos; e 

- Seleção de estratégias para o plano a ser adotado pela empresa. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Maximiano, 2000. 

Figura 29: Etapas do planejamento estratégico 

Análise do ambiente externo: tendo em vista que a estratégia procura adaptar a 

empresa com sucesso ao seu ambiente externo, a análise das ameaças e opor-

tunidade de mercado torna-se elemento fundamental para o sucesso deste pro-

cesso. Quanto mais instável e complexo o ambiente, maior será a necessidade 

do planejamento estratégico. 

Para a realização dessa análise é necessário, especificamente no caso das em-

presas de projeto, estudar a atuação e a rivalidade entre empresas que concor-

rem no mesmo nicho de mercado, estar atento ao surgimento de potenciais con-

correntes diretos, entender os mecanismos de barganha utilizados pelos contra-

tantes, de maneira a ceder no que for essencial para eles (e possível para a 

empresa) e ganhar em outras circunstâncias. 

Fatores como evoluções gerenciais e tecnológicas, ações do governo e mudan-

ças nas condições da economia também influenciam significativamente o cená-

rio de atuação das empresas de projeto. 

Portanto, é necessário estar atento a tais fatores quando da execução e das re-

visões periódicas no planejamento estratégico, para que ele possa cumprir seu 

efetivo papel gerador de vantagem competitiva. 
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Análise da situação estratégica atual da empresa: para analisar (diagnosticar) a 

situação estratégica atual da empresa é necessário estudar sua missão, seus 

produtos e serviços e suas vantagens competitivas. Devem-se identificar as in-

consistências em relação a estes elementos, sejam eles formalmente ou não es-

tabelecidos. 

A missão estabelece o propósito ou razões para a existência da organização, do 

ponto de vista de sua utilidade para os clientes. Se a empresa não souber com 

precisão qual é sua missão, provavelmente também não conseguirá elaborar es-

tratégias coerentes. 

Identificar a missão é entender qual a necessidade do mercado (ou ambiente) a 

que a organização atende. Para essa análise, é necessário responder às se-

guintes questões: 

- O que de fato a empresa faz atualmente? 

- Quais papéis cumpre a empresa no mercado de projetos? 

- Quem é e qual é o perfil do cliente dos projetos da empresa? 

- A quais necessidades efetivamente esses projetos atendem? 

- Qual a real utilidade desses projetos para os clientes? 

A empresa deve analisar minuciosamente o escopo de seus projetos por meio 

de informações quantitativas, ou seja, deve ter muito clara a participação de ca-

da tipo de projeto no mercado em que atua. Esse acompanhamento permite 

mais facilmente identificar as ameaças, oportunidades, tendências e a necessi-

dade de mudança de curso. 

Análise do ambiente interno: a identificação dos pontos fortes e fracos dentro da 

empresa é uma parte muito importante do planejamento estratégico. Eles devem 

ser verificados para todas as atividades da empresa de projeto, tais como: co-

nhecimento do mercado, assistência ao cliente, qualidade dos projetos e dos 

serviços agregados, marketing, recursos humanos, desenvolvimento do projeto, 

controle de documentação, finanças, etc. 

O monitoramento do desempenho dos projetos por meio de dados de satisfação 

dos clientes é outro elemento que pode ser utilizado como indicador do nível de 

desenvolvimento dos processos internos da empresa. Ele permite a compreen-
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são da evolução da empresa, e se ela está aprendendo com a sua própria expe-

riência. Este item elemento será abordado no item 6.3.9 desta tese. 

Também é possível utilizar a técnica de benchmarking para auxiliar na análise 

interna da empresa. Nessa técnica, os processos, produtos e serviços da em-

presa são comparados com os de outras. A idéia central é buscar as melhores 

práticas da concorrência, por meio da sua identificação, estudo e adaptação de 

procedimentos para a empresa em questão. Essas melhores práticas também 

podem ser pesquisadas e adaptadas de empresas que atuam em outro segmen-

to. 

Definição de missão, objetivos e estratégias: é importante que as principais ca-

racterísticas do projeto, bem como seu público-alvo, estejam devidamente identi-

ficados e apresentados. Com base nessas informações é possível subsidiar o 

estabelecimento de objetivos, metas e políticas de atuação da empresa. 

A missão deve definir e descrever com precisão o escopo de atuação da empre-

sa. Os objetivos devem ser explicitados com relação a clientes, mercado, produ-

tos ou serviços e vantagens competitivas. 

Ao definir quais são seus objetivos, a empresa deve declarar quais resultados 

deseja alcançar e quando deseja que eles sejam alcançados. Cabe lembrar que 

os objetivos traçados devem ser factíveis, ou seja, devem ser objetivos que a 

empresa realmente tenha condições de conquistar por meio de uma boa gestão 

de seus recursos. 

As estratégias permitem constituir planos que dirigem e delineiam as maneiras 

de se alcançarem esses objetivos. Podem-se classificar as estratégias em dois 

grupos principais: genéricas e de adaptação. 

As estratégias genéricas podem basear a liderança do mercado na diferencia-

ção, no custo e no foco de seus produtos ou serviços. Já as estratégias de a-

daptação estão baseadas no comportamento defensivo, prospectivo, analítico 

ou reativo das empresas. 

A estratégia de diferenciação consiste em procurar projetar uma forte identidade 

própria para o projeto que o torne nitidamente distinto dos projetos dos concor-

rentes. A estratégia que busca a liderança por meio do custo objetiva oferecer 

um projeto mais barato, sem necessariamente a obrigatoriedade de diferencia-
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ção. Já a estratégia do foco consiste em selecionar um nicho no mercado e ex-

plorá-lo da melhor forma possível, ao invés de enfrentar muitos concorrentes 

num mercado mais abrangente. 

A estratégia com base no comportamento defensivo é característica das empre-

sas que têm foco muito estreito, são altamente especializadas e relutam em pro-

curar oportunidades novas ou atuar em situações diferentes daquelas a que es-

tão acostumadas. Em função disso, essas empresas raramente modificam sua 

tecnologia, estrutura ou sistemas operacionais. Tal comportamento é comum no 

setor de projetos e pode levar à redução ou extinção de muitas empresas. 

A prospecção é a marca das empresas que continuamente procuram novas o-

portunidades de mercado e fazem tentativas para lidar com ameaças emergen-

tes. Esse tipo de organização deve tomar muito cuidado com a ineficiência dos 

seus processos, tendo em vista o seu alto foco na inovação e busca de novos 

mercados. Poucas empresas de projeto enquadram-se nesse tipo de estratégia, 

e aquelas que se enquadram geralmente só o fazem no início, passando a uma 

posição mais estável depois. 

O comportamento analítico é característico de empresas que atuam em dois ou 

mais mercados. Em geral, um relativamente estável e outro (ou outros) em cons-

tante mudança. No mercado estável, essas empresas agem de forma tradicio-

nal, utilizando seus métodos já consolidados. Nos mercados em mudança, es-

sas empresas procuram acompanhar e adotar as inovações mais promissoras 

introduzidas pela concorrência. 

Por fim, o comportamento reativo caracteriza as empresas que atuam em ambi-

entes turbulentos e em constante mudança, mas ainda assim sua administração 

não consegue dar respostas eficazes aos problemas que surgem. A menos que 

intensamente forçadas pelas pressões ambientais, essas empresas ficam como 

estão, o que  ocorre com empresas que não possuem planejamento estratégico 

formal. 

Conclui-se que as empresas de projeto, com base nos procedimentos aqui des-

critos, devem identificar seu comportamento atual e selecionar uma estratégia 

que lhe permita atingir um posicionamento mais favorável no mercado. 
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6.3.3 Planejamento e controle do processo de projeto 

Para o desenvolvimento das proposições feitas neste modelo com relação ao 

planejamento e controle do projeto, que subsidiarão principalmente os itens rela-

tivos à gestão de custos (6.3.4), formulação de preços (6.3.5.2) e avaliação do 

desempenho do projeto (6.3.9), serão utilizados, principalmente, os conceitos e 

ferramentas apresentados no item 3.8 (Gestão de projetos). 

Para o planejamento e controle do andamento das atividades de desenvolvi-

mento do projeto é necessário entender e identificar as interações existentes en-

tre elas, sempre se tomando por base o escopo do projeto definido entre a em-

presa e o cliente. 

Quando o resultado de uma atividade (ou parte dele) é a entrada para a ativida-

de posterior, elas são consideradas seqüenciais e interdependentes. Quando 

duas ou mais atividades podem ser executadas paralelamente sem comprome-

timento de seu resultado, são consideradas atividades paralelas e independen-

tes. 

Inicialmente, aconselha-se a confecção de uma lista seqüencial das atividades 

que comporão o desenvolvimento do projeto, identificando-se, desde o início 

dos trabalhos de programação, as atividades interdependentes e independen-

tes. Nesta etapa, ainda não é necessário ter alto grau de exatidão em relação a 

prazos e custos; trata-se apenas de uma tentativa de visualização geral do fluxo 

de atividades e suas relações de precedência para posterior detalhamento do 

planejamento da execução do projeto. 

Para o planejamento e execução do processo de projeto é necessário garantir 

que os projetistas da empresa tenham, no mínimo, conhecimento básico sobre o 

instrumental teórico sobre gestão de projetos (project management), de maneira 

que possam contribuir para a confecção do fluxo geral das atividades que com-

põem o processo de projeto de edificações em sua empresa e, à partir das alo-

cações das tarefas e seus respectivos responsáveis pelo titular, possam auxiliar 

no detalhamento do planejamento, ao nível efetivamente operacional. 

A partir do fluxo geral, deve-se avançar no detalhamento individual de cada tare-

fa, conforme descrito no parágrafo anterior, e, pensando sistemicamente, para 

otimizar principalmente a utilização dos recursos humanos, deve-se dar início as 
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estimativas de necessidade de mão-de-obra, nos seus mais diversos níveis, em 

função da complexidade e duração dessas atividades. 

É importante frisar que a alocação do trabalho deve observar rigorosamente a 

capacidade dos funcionários, ou seja, não se deve atribuir mais trabalho do que 

um funcionário possa realmente desenvolver sob pena de comprometer a quali-

dade do serviço, nem se deve atribuir uma carga de trabalho muito abaixo de 

sua capacidade sob pena de comprometer os custos totais do projeto e o de-

sempenho da empresa. 

De posse desses parâmetros (escopo do projeto, fluxo geral de atividades, deta-

lhamento dos subprocessos, estimativa de mão-de-obra, tempo e custos por ati-

vidades), é possível utilizar alguns instrumentos para auxiliar no planejamento e 

execução do projeto como um todo. 

Aconselha-se, pelas características limitantes da pequena empresa e pela sim-

plicidade de aplicação dos instrumentos, utilizar concomitantemente o diagrama 

do caminho crítico e o gráfico de Gantt para projetos de média e grande com-

plexidade. 

O diagrama do caminho crítico permite uma visualização objetiva do conjunto de 

atividades do projeto, seus inter-relacionamentos, precedências e demais infor-

mações necessárias para seu delineamento de forma clara e direta. 

Como conseqüência direta da sua elaboração tem-se o gráfico de Gantt. Este 

instrumento estabelece, de forma gráfica e simplificada, com base nas informa-

ções provindas do diagrama do caminho crítico, o prazo para cada atividade de 

forma separada e paralela, evidenciando as datas de início e término de cada 

uma delas. 

É aconselhável que a equipe que desenvolverá os serviços de execução do pro-

jeto participe da confecção destes dois instrumentos desde os estudos iniciais, 

pois eles, dessa forma, terão melhores condições de elaborá-los com precisão, 

observando tanto a realidade do cliente e como da própria empresa de projeto. 

Ressalta-se que as atividades que compõem o desenvolvimento do projeto vari-

am para tipos diferentes de disciplinas de projeto e, portanto, cada empresa, em 

função de sua especialidade, terá uma seqüência distinta de atividades a serem 
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planejadas e controladas. Os instrumentos aqui citados, diagrama do caminho 

crítico e gráfico de Gantt, no entanto, são indicados para todas essas situações. 

Estes instrumentos possuem relação direta com outros processos propostos 

neste modelo. Por meio de um bom mapeamento detalhado do fluxo do proces-

so de projeto é possível melhorar a confiabilidade e competitividade do preço do 

projeto e, consequentemente, da proposta comercial. 

Eles permitem um controle do andamento das atividades de execução do proje-

to mais preciso e ágil, possibilitando que se façam correções, quando da ocor-

rência de problemas, a tempo de garantir o cumprimento do prazo e do custo 

preestabelecidos. 

Por fim, a utilização desses instrumentos também traz consideráveis benefícios 

ao processo de avaliação final do projeto, tanto em relação aos aspectos técni-

cos como os de gestão, possibilitando que, por meio do confrontamento das ati-

vidades previstas com as realmente realizadas, sejam estabelecidas diretrizes 

para aprimoramento dos novos projetos. 

6.3.4 Gestão de custos 

Para a gestão de custos nas empresas de projeto de pequeno porte há necessi-

dade, no mínimo, da existência de instrumentos simplificados para controle das 

receitas, dos custos fixos e dos custos diretos, que podem perfeitamente serem 

confeccionados e gerenciados por meio do software Excel. 

A metodologia de formulação do preço do projeto, que será tratada no item 6.3.5 

(Gestão comercial), depende intensamente do acompanhamento e análise dos 

instrumentos de gestão e controle financeiro utilizados pela empresa. 

É importante que se faça uma apuração parcial dos resultados financeiros dos 

projetos em andamento e a análise periódica dos resultados de rentabilidade da 

empresa. 

Nas empresas de projeto, a função financeira é exercida diretamente pelo seu 

próprio dono, em geral o projetista-titular, e o fluxo de caixa deve ser a base 

principal para tomada de decisão, pois qualquer outra função ou inovação a ser 

desenvolvida dependerá, antes de tudo, da sobrevivência financeira da própria 

empresa. 
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Os custos fixos ou indiretos são aqueles que não estão diretamente relaciona-

dos com a execução do projeto e possuem baixa variação no seu valor. Estes 

custos existem mesmo que a empresa não esteja desenvolvendo nenhum proje-

to. 

Esses custos devem ser distribuídos por todos os projetos existentes. A empre-

sa de projeto deve definir o critério segundo o qual esta divisão será feita: em 

partes iguais em função do número de projetos existentes, proporcionais aos 

custos diretos de cada um dos projetos, etc. 

Já os custos diretos são aqueles que possuem relação direta com a execução 

do projeto. A Tabela 13 apresenta alguns exemplos dos custos indiretos (fixos) e 

dos custos diretos em uma empresa de projeto. 

Tabela 13: Custos indiretos e diretos de uma empresa de projeto 

CUSTOS INDIRETOS CUSTOS DIRETOS 

- Aluguel do imóvel; - Mão-de-obra técnica; 

- Condomínio; - Consultores; 

- Água; - Subcontratados; 

- Luz; - Impressões e reproduções; 

- Telefone; - Comunicações relacionadas diretamente 
com o projeto em andamento; 

- Provedor de internet; - Transporte (motoboys, fretes, visitas técni-
cas, etc.); 

- Pessoal administrativo; - Digitalização de plantas (desenhistas); 

- Gastos com propaganda; etc. - Instrumentos e equipamentos especiais; 

 - Material de consumo (papel, tintas para 
impressão, etc.) específico para o projeto; 

 - Diárias e estadias; etc. 

No caso da atividade de projeto, o custo direto de maior importância e peso na 

composição do custo total é a mão-de-obra especializada para sua execução. 

Por este motivo, este custo deve ser criteriosamente previsto no momento da e-

laboração do preço do projeto, e acompanhado com rigidez quando da sua exe-

cução. Seu cálculo deve considerar também os impostos relativos a esta mão-

de-obra e a distribuição proporcional do tempo de dedicação de profissionais 
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com remunerações distintas (ex.: titular do escritório, arquiteto ou engenheiro, 

projetista, desenhista-cadista, etc.). 

Esta mão-de-obra deve ser medida em Hh (homens-hora) e, para isso, é neces-

sário que a empresa elabore uma planilha onde estejam elencadas todas as ati-

vidades a serem realizadas relacionadas à execução do projeto. Devem constar 

nesta planilha tanto o número de homens-hora a serem utilizados na elaboração 

de cada um dos documentos constantes do projeto (memoriais, especificações, 

plantas, etc.), como as demais atividades, tais como realização de visitas, estu-

dos, reuniões, etc. 

Para auxiliar o planejamento estratégico e o marketing da empresa podem-se 

confeccionar, também à partir do Excel, gráficos simplificados onde constem a 

distribuição das receitas da empresa por tipo de projeto ou obra, por clientes, 

por região, etc. 

6.3.5 Gestão comercial 

6.3.5.1 Marketing 

Marketing é um conjunto de ações cuidadosamente formuladas visando oferecer 

benefícios ao mercado-alvo que sejam suficientemente eficazes para despertar 

seu interesse e gerar relações comerciais vantajosas para ambas as partes. 

O marketing tem dois objetivos principais: detectar oportunidades de mercado 

ou demandas inadequadamente satisfeitas, e preencher essas oportunidades 

com o mínimo de recursos e custos operacionais (MAFFEI, 1989). 

Para Kotler; Bloom (1998), o sucesso de um escritório de projetos pode ser atri-

buído muito mais à sua capacidade de promover-se por meio de cobertura jorna-

lística sobre seu trabalho, da obtenção de prêmios e da prática de comunicar-se 

constantemente com seus clientes sobre seus hábitos mais positivos (realizar 

projeto dentro do prazo, do orçamento, com qualidade, etc.), do que aos seus 

esforços na racionalização do desenvolvimento dos projetos. 

O projeto não é um produto de consumo de massa e, portanto, não pode usufru-

ir os benefícios da imensa quantidade de técnicas e recursos tradicionais de 

marketing existentes. Segundo Padilha (1998), para o cliente, os serviços de 

projeto não são vistos como o produto final. Em geral, eles são entendidos como 
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um meio, muitas vezes compulsório, para se chegar a este produto (a edifica-

ção).  

Ele não é um produto fácil de ser compreendido pelo cliente. Alguns clientes não 

entendem sua importância e não sabem comprá-lo, reduzindo sua avaliação à 

simples comparação de preços. 

O projeto não é um serviço que provoque no cliente um prazer imediato de con-

sumo. Em geral, os clientes não gostam, não se entusiasmam, nem sentem pra-

zer na sua compra. Produzir e negociar projetos são atividades bem mais com-

plexas do que produzir e negociar mercadorias e serviços comuns. 

O projeto é um serviço de consumo restrito. Excetuando relacionamentos de 

confiança entre alguns projetistas e construtores/incorporadores, ele não é ad-

quirido por muitas pessoas muitas vezes na vida. Por melhor que seja o profis-

sional, por mais satisfeitos que fiquem os seus clientes, é pouco provável que 

existam compras ou consumos sucessivos e em grande quantidade. Esta carac-

terística não dispensa a preocupação com a satisfação dos seus clientes, que 

poderão voltar a comprar esse serviço e/ou poderão influenciar a decisão de fu-

turos contratantes. 

Em última análise, o profissional de projeto sempre terá que conquistar novos 

clientes, o que, em certa medida, dificulta a estabilidade comercial. Além disso, 

o fato do produto não ser consumido por um público muito extenso torna ineficaz 

os principais recursos de comunicação com o mercado (mídia aberta, recursos 

de promoção de vendas, etc.). 

O projeto é um serviço com alto componente intelectual. Ele está associado à 

obtenção, organização, processamento e geração de informações com objetivo 

de produzir soluções para determinado problema. Esses processos demandam 

um profissional com sólida formação acadêmica e experiência técnica. 

Grande parte dos clientes de projeto não conhece tecnicamente o trabalho de 

um projetista nem valorizam suas habilidades. As pessoas tendem a valorizar 

mais os trabalhos que elas efetivamente conseguem compreender. Por esse 

motivo, é necessário dar maior atenção ao nível de percepção que o cliente dá 

ao serviço projeto. A coisa não é o que é, e sim o que é percebido. Desenvolver 
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habilidades de comunicação pode ser um fator determinante para o sucesso 

profissional. 

O processo de compra para a maioria dos produtos e serviços está vinculado, 

direta ou indiretamente, a alguma forma de benefício e satisfação imediata para 

o cliente. Os serviços de projeto, de uma forma geral, não geram satisfação i-

mediata. Trata-se de um serviço incorporado a um processo em andamento ou 

que está se iniciando, e que vai resultar num produto final. Quando um projeto é 

contratado é geralmente neste produto final que o cliente está pensando. 

A satisfação do cliente está relacionada à finalização de todo processo de cons-

trução – a edificação. Logo, a percepção do resultado do projeto só aparece 

muito tempo depois, e está “misturada” à influência de diversos outros fatores. 

Essa situação gera no cliente a sensação de está tendo uma despesa, e não de 

estar realizando um investimento. Por isso, durante o processo de venda e ne-

gociação do projeto não se pode contar com o importante recurso natural de ne-

gociação que é a satisfação imediata na obtenção de um serviço ou produto. 

É preciso encontrar maneiras de fazer o cliente sentir a perspectiva de resulta-

dos e fazê-lo perceber que o serviço que está sendo vendido (projeto) é parte 

indissociável e decisiva do resultado pretendido, ainda que isso não seja tão e-

vidente. 

Durante a negociação, o profissional deve falar menos do projeto e mais do pro-

duto final pelo qual o cliente está interessado e realmente preocupado. O profis-

sional precisa saber fazer estimativas dos benefícios diretos que o projeto pode 

acrescentar ao produto final. Precisa saber quanto de valor o seu trabalho agre-

gará ao produto final. 

Vender projetos requer, portanto, além dos conhecimentos técnicos, habilidades 

e conhecimentos de gerenciamento e de mercado, capacidade para lidar de 

maneira proativa com todas as dificuldades decorrentes das características já ci-

tadas. É preciso muito mais do que conhecimentos científicos e técnicos para 

fazer do “projeto” um negócio lucrativo e, portanto, economicamente viável. 

De acordo com Maffei (1989), medidas isoladas de adaptação ao mercado (ex.: 

preço baixo para dado projeto específico) ou uma ação isolada de comunicação 

(venda pessoal direta) são atitudes contraproducentes. A empresa de projeto 
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deve elaborar medidas baseadas em um composto de marketing, atuando em 

várias frentes distintas: efetuando uma profunda análise do mercado e adaptan-

do seus serviços, e ativando diversas ações em conjunto para atingir o cliente 

(venda pessoal, divulgação dos serviços e publicidade, incremento das propos-

tas comerciais, etc.). 

6.3.5.2 Formulação de preços e proposta técnico-comercial 

A política de preços em uma empresa de projeto deve ser definida com base no 

seu planejamento estratégico. O preço deve ser estabelecido de forma que pos-

sibilite a realização da estratégia adotada pela empresa e permita uma remune-

ração justa para seus colaboradores e proprietários. 

Segundo Longenecker; Moore; Petty (1997), quando os clientes entendem pou-

co sobre as características do produto ou serviço que estão adquirindo, eles  

usarão o preço como um importante indicador e, provavelmente, tomarão suas 

decisões com base nele. 

Diversas são as estratégias específicas para a política de preços, dentre as 

quais se destacam três: 

a) preço abaixo dos concorrentes – deve ser utilizado, mesmo que momentane-

amente se sacrifique parte dos lucros, por empresas que estejam iniciando suas 

atividades ou desejam conquistar novos nichos de mercado; 

b) preço próximo aos dos concorrentes – deve ser praticado por empresas que 

possuam alguns diferenciais em relação à concorrência, tais como qualidade, 

prazo de entrega, etc.; e 

c) preço acima dos concorrentes – deve ser utilizado por empresas que possu-

em grande nome no mercado e que atraiam clientes em função do status que 

proporcionam. 

Em termos contábeis, o preço de cada projeto deve cobrir parte dos custos indi-

retos (fixos) da empresa de projeto e a totalidade dos custos diretos (variáveis) 

do projeto em questão, além de gerar uma parcela dos lucros. 

Quanto mais profundo e detalhado for o estudo sobre as atividades que serão 

realizadas para execução de determinado projeto, mais precisa será a previsão 

do custo da mão-de-obra direta que ele necessitará e, conseqüentemente, maior 
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será a garantia de que o preço estipulado atenderá aos requisitos preestabele-

cidos. 

Com o cálculo do número de Hh, dos demais custos diretos e dos custos indire-

tos, é possível estimar o custo total do projeto. De posse desse resultado, bali-

zados pelos preços praticados pelo mercado e obedecendo a política de preços 

estabelecida no planejamento estratégico, estipula-se o percentual de lucro que 

incidirá sobre os custos totais, gerando o preço final do projeto. 

Além de conterem o preço, condições de pagamento e demais informações para 

decisão do cliente, as propostas técnico-comerciais são importantes referências 

para o controle das atividades de desenvolvimento do projeto propriamente di-

tas. Por esse motivo, devem ser cuidadosamente detalhadas e considerarem o 

planejamento das atividades e a previsão dos custos de produção dos serviços. 

A proposta para serviços de projeto tem como principais objetivos: 

- Formalizar a intenção do estabelecimento de uma relação comercial; 

- Informar o que a empresa está se propondo a executar, a que preço, em 

que prazo e de que forma; 

- Esclarecer as principais obrigações de cada uma das partes em relação 

ao serviço a ser contratado, inclusive as principais questões jurídicas; 

- Estabelecer as bases técnicas e gerencias introdutórias para nortear os 

serviços a serem executados; e 

- Servir como um instrumento de marketing. 

A proposta para serviços de projeto deve possuir duas partes principais: propos-

ta técnica e proposta comercial. 

Na primeira parte - proposta técnica - são estabelecidas as características técni-

cas do projeto e de sua execução. Nela, a empresa de projeto deve demonstrar 

que conhece bem o problema do cliente, deve indicar o que será realmente feito 

e como será feito. 

Nessa parte da proposta são estabelecidas as principais bases para o controle 

das atividades e o tempo de sua execução. Ela também serve como referência 
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para alterações solicitadas pelo cliente durante o andamento dos serviços e co-

mo instrumento de negociação. 

Na segunda parte - proposta comercial - são tratadas principalmente questões 

como preço, condições de pagamento, reajustes de honorários, solicitação de 

modificações, etc. A proposta comercial depende da perfeita definição do esco-

po e da metodologia a serem adotados para execução do projeto. 

Para projetos de fácil execução e de pequeno valor é possível simplificar esse 

documento e agrupar suas duas partes, fazendo um texto sucinto e único. Po-

rém, cabe ressaltar que tal procedimento só deve ser utilizado para serviços 

com baixo grau de complexidade e com poucas chances de complicações técni-

cas e comerciais. 

As propostas devem ser formuladas com base em uma criteriosa análise dos re-

quisitos e necessidades do cliente. Dessa forma, a empresa de projeto evita as-

sumir responsabilidade com serviços fora do seu domínio e reduz a possibilida-

de de aumento de custos em função da necessidade de aprofundamento de es-

tudos não programados sobre algum aspecto muito particular do projeto ou ne-

cessidade da contratação não prevista de um consultor. 

6.3.6 Sistema de informações 

Projetar é gerar soluções exeqüíveis e economicamente viáveis a um problema 

proposto, para depois decidir de forma racional entre elas.  Neste processo de 

tomada de decisão, a disponibilidade de informação de qualidade, no momento 

e quantidade corretos é fator decisivo para a produção de projetos que atendam 

às necessidades e expectativas dos clientes e usuários e também aos objetivos 

estratégicos da própria empresa de projeto e do empreendimento imobiliário 

como um todo. 

À primeira vista, pode parecer que a obtenção de informação com as caracterís-

ticas acima mencionadas seja uma tarefa fácil, mas a realidade dos escritórios 

de projeto tem mostrado que não. A chave para minimizar estes problemas é o 

desenvolvimento de um ininterrupto e sério programa de conscientização, em 

toda empresa, sobre a importância da geração e controle de informações, que 

leve em consideração o seu fluxo, em todas as suas formas, entre os diversos 
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agentes que influenciam ou sofrem influência direta ou indireta do processo de 

projeto. 

A padronização, simplificação e otimização dos processos relativos à gestão da 

informação na empresa de projeto agem como elementos disciplinadores, defi-

nindo os dados e as informações a serem registrados; facilitando o controle das 

atividades realizadas fora do controle físico do superior; evitando a escrituração 

repetitiva de dados e informações; facilitando o fluxo de informações por meio 

da sua eficiente circulação, além de permitir ao funcionário a interpretação e o 

registro claro e analítico das operações executadas. 

Ressaltam-se três formas principais da informação: (a) informação física, que 

contempla plantas, folhetos, croquis, rascunhos e documentos impressos em ge-

ral; (b) informação digital, tais como arquivos digitais de plantas, documentos em 

disquetes, CD ROMs, mensagens eletrônicas, etc.; (c) informações verbais, que 

são aquelas obtidas por meio de entrevistas, reuniões, conversas informais, etc. 

A perfeita gestão das informações, tanto físicas como digitais, possui importân-

cia fundamental no desempenho das empresas de projeto. Quando bem execu-

tada, proporciona à empresa maior padronização, segurança, economia de tem-

po e produtividade (melhor utilização da capacidade de trabalho), agregando va-

lor às tarefas realizadas e diminuindo a burocracia. 

As empresas de projeto devem criar mecanismos simples e consistentes para 

emissão, recebimento e armazenagem desses documentos. Não se pode rele-

gar a segundo plano a organização de arquivos de desenhos e documentos, 

nem permitir que mensagens sejam trocadas, interna e externamente, sem obe-

decer a orientações que balizem esses procedimentos em toda empresa, sob 

pena de se criar instabilidade no sistema de informações, no qual a dificuldade 

na manipulação e rastreamento de informações pode causar danos sérios aos 

processos internos e aos produtos ou serviços produzidos. 

As informações verbais também devem ser objeto de intensa preocupação dos 

gestores das empresas de projeto, pois elas possuem a característica de perde-

rem sua precisão a cada troca realizada entre emissor-receptor e, também, em 

função do tempo transcorrido. 
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Pelo exposto, todas as informações verbais devem ser obrigatoriamente trans-

critas para algum meio físico ou digital, preestabelecidos pela empresa de proje-

to, de forma a minimizar a perda de confiabilidade e sua deterioração em função 

do tempo. 

Na Tabela 14 sugerem-se alguns procedimentos para geração e controle de in-

formações na empresa de projeto. 

6.3.7 Gestão de recursos humanos 

Os recursos humanos são a “mola mestra” de qualquer organização. É a partir 

deles que se torna possível realizar processos, alcançar metas e objetivos, viabi-

lizar estratégias e, principalmente, satisfazer as necessidades dos clientes. Em 

uma empresa de projeto, os recursos humanos desempenham um papel ainda 

mais importante do que na maioria das outras empresas em função da caracte-

rística bem peculiar inerente ao serviço projeto: possuir alto componente intelec-

tual. 

6.3.7.1 O papel do gerente em empresas de projeto 

O dirigente de uma empresa de projeto de edificações deve possuir uma visão 

integradora da sua organização, pois a partir dela é possível planejar, executar e 

controlar atividades com visão do processo maior ao qual elas estão inseridas. 

Desta forma torna-se possível um melhor alinhamento dos processos, além de 

permitir que as principais barreiras entre setores e atividades internas da empre-

sa de projeto sejam minimizadas. 

Os gestores que trabalham com atividades de projeto de edificações devem 

procurar desenvolver habilidades relativas ao controle de custos e prazos. No 

cenário atual, onde as margens dos lucros são cada vez menores, o controle or-

çamentário de um projeto passa a ter uma dimensão ainda maior. Pequenos 

desvios nos recursos físicos e humanos ou pequenos atrasos na execução das 

tarefas em relação ao planejado podem inviabilizar um contrato. 
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Tabela 14: Relação de procedimentos sugeridos para gestão da informação em 

empresas de projeto de edifícios sob à ótica da qualidade 

RELAÇÕES PROCEDIMENTOS SUGERIDOS 

PROJETISTA-
CONTRATANTE 

- Confecção de impresso padrão contendo check list para questões básicas a serem 
formuladas aos contratantes na fase inicial dos serviços de projeto (briefing); 
- Controle das informações, verbais ou escritas, recebidas ou enviadas, trocadas 
com os contratantes por todos os funcionários da empresa, utilizando formulários 
preestabelecidos; 
- Definição do local e do meio de armazenamento para informações (gerada ou re-
cebida) por projeto, em andamento ou em estudo, considerando rapidez e facilidade 
de acesso; 
- Melhoria da rastreabilidade das informações relativas a projetos de obras já reali-
zadas por meio da criação um Banco de Tecnologia Construtiva (BTC);  
- Implementação de avaliações contínuas do desempenho do projeto junto aos con-
tratantes para serem utilizadas como instrumento de melhoria do processo de proje-
to; e 
- Fomentar junto ao contratante a antecipação da definição da empresa de constru-
ção, de forma a se auferirem os potenciais benefícios advindos da engenharia simul-
tânea. 

PROJETISTA-
PROJETISTA 

- Criação de um banco de dados contendo informações institucionais e técnicas so-
bre todas as empresas de projetos parceiras em empreendimentos anteriores; 
- Geração, atualização e controle dos dados básicos das empresas de projeto inte-
grantes dos empreendimentos em andamento; 
- Divulgação para a equipe interna integrante de novo projeto dos procedimentos es-
pecíficos relativos a sua coordenação (modelos de atas, formas de apresentação de 
resultados, planilhas, gráficos, programação e formatação das reuniões, etc.), em 
função das diretrizes definidas pela empresa responsável pela coordenação; e 
- Estabelecimento de procedimentos e rotinas de trabalho para gerenciamento e co-
ordenação das contribuições de cada participante (internos ou externos) do projeto, 
garantindo o controle das revisões e atualização das informações dos outros projetis-
tas. 

PROJETISTA-
OBRA 

- Confecção, aplicação e manutenção de impresso padrão que contenha os dados 
institucionais (proprietários, principais obras realizadas, canais de comunicação, vo-
cação tecnológica, etc.) e técnicos (gerente da obra/responsável técnico, canais de 
comunicação com a obra, instrumentos de controle da obra, etc.) das empresas de 
construção dos empreendimentos em andamento e dos já realizados; 
- Criação de impresso específico para comunicação com a obra; 
- Programação de visitas a obra ou ao escritório do construtor para apresentação 
dos detalhes dos projetos, esclarecimento de suas particularidades e de eventuais 
dúvidas; 
- Estabelecimento de cronograma para visitas à obra com finalidade de verificar, in 
loco, o nível de construtibilidade da obra e para acompanhamento das alterações do 
livro de obras; e 
- Criar metodologia para avaliação do desempenho do projeto junto à empresa de 
construção (grau de construtibilidade). 

PROJETISTA-
USUÁRIOS 

- Elaboração de check list contendo perguntas-chave para ser aplicado aos potenci-
ais usuários do empreendimento, visando a elaboração do programa; 
- Armazenagem e controle das informações básicas dos usuários adquiridas no mo-
mento da elaboração do programa; 
- Verificar e estabelecer os canais de comunicação mais apropriados com os usuá-
rios (telefone, e-mails, mala direta, etc.) do empreendimento; e 
- Realizar a Avaliação Pós-Ocupação (APO) para verificar o desempenho do projeto 
junto aos usuários e os administradores prediais. 
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O responsável pelo escritório de projeto deve se preocupar em criar mecanis-

mos que gerem interesse nos seus subordinados pelo trabalho que realizam. O 

profissional deve realizar algo importante, ser efetivamente responsável pelo 

que faz, ter possibilidade de crescimento, poder propor e realizar melhorias em 

suas tarefas, etc. 

Fatores como estilo de comando, salário, políticas de administração de pessoal 

e condições físicas de execução das atividades, se bem administrados, criam 

um clima psicológico saudável na empresa de projeto. 

Quanto melhores as relações entre colegas, o tratamento recebido do chefe e o 

ambiente físico de trabalho, melhor será o clima na empresa. Quanto mais feliz 

a pessoa estiver com seu salário, maior será sua satisfação com o ambiente de 

trabalho e sua disposição em executar suas tarefas com qualidade. 

Dentro da realidade e possibilidade de cada empresa de projeto, devem-se pro-

curar desenvolver os seguintes elementos motivadores: enriquecimento do tra-

balho (diversidade de tarefas, incorporação de fatores de desafio, responsabili-

dade, decisão e possibilidade de progresso), possibilidade de autogestão das a-

tividades, criação de programas de incentivos (reconhecimento, incentivos mo-

netários, premiação com viagens, etc.) e instituição de um plano factível de car-

gos e salários. 

6.3.7.2 Treinamento 

O projetista tem grande dificuldade de conceber em seu trabalho o papel de 

gestor, uma vez que sua formação e prática profissional é predominantemente 

técnica. No entanto, ele executa tarefas administrativas, gerenciando recursos 

como tempo, capital, equipamentos, etc. Sob esta ótica, observando tanto as 

necessidades técnicas como administrativas, o treinamento exerce um papel de 

grande importância no sucesso dos profissionais e das empresas. 

A grande velocidade no desenvolvimento de inovações tecnológicas é uma rea-

lidade com a qual as empresas de projeto têm que conviver. O treinamento se 

mostra como uma alternativa para a minimização da defasagem técnica do seu 

quadro de pessoal em relação ao mercado. 
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O treinamento também possibilita um aprofundamento na reflexão sobre as prin-

cipais atribuições do projetista, amadurecendo-os e gerando resultados positivos 

na qualidade de suas decisões e tarefas executadas. 

O treinamento deve englobar todos os profissionais do escritório: projetistas, 

pessoal administrativo e o próprio arquiteto ou engenheiro-titular. A este último, 

além da atualização técnica, cabe um grande esforço na capacitação voltada 

para gestão. 

É importante criar-se uma cultura da atualização pessoal. Os profissionais têm 

que compreender a importância deste instrumento tanto para o próprio cresci-

mento como para a sobrevivência da empresa. 

Um funcionário que participa de um programa de treinamento se sente seguro 

no trabalho, prestigiado pela chefia e desenvolve suas tarefas com maior empe-

nho e qualidade. A melhoria no padrão de qualidade das atividades desenvolvi-

das por um profissional treinado é facilmente percebida pelos clientes e se re-

verte em aumento de sua satisfação e do mercado. Treinamento deve ser visto 

como investimento, e não como despesa. 

É necessário, portanto, que a empresa de projeto elabore um plano de treina-

mento, com base na sua disponibilidade financeira, que contemple todo quadro 

de funcionários, priorizando, no entanto, aqueles que atuam diretamente com os 

processos mais críticos. 

6.3.7.3 Terceirização de projetista ou escritório de projeto 

É preciso reconhecer, porém, que muitas vezes o desenvolvimento de projetos 

envolverá profissionais ou empresas externos. Esse processo tem sido denomi-

nado terceirização, e se justifica pela grande flutuação de demanda que os ser-

viços de projeto apresentam e que as empresas de projeto têm dificuldades em 

absorver. A terceirização nas empresas de projeto ocorre principalmente de três 

formas: 

a) subcontratação de serviços especializados – contratação de empresa de pro-

jeto ou profissional autônomo para realização de uma disciplina de projeto que 

não pertença ao core business da empresa contratante; 
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b) subcontratação de etapa ou parte de um projeto – contratação de uma em-

presa de projeto ou profissional autônomo para realização parcial de projeto em 

desenvolvimento pela empresa contratante (ex.: detalhamento de projeto execu-

tivo); e 

c) subcontratação total de projeto – contratação de uma empresa de projeto ou 

profissional autônomo para desenvolvimento de um projeto para um cliente da 

empresa de projeto contratante, respeitando-se os padrões e procedimentos 

dessa última. 

Em todas essas situações, é de fundamental importância que, antes da contra-

tação, as competências técnicas e a experiência profissional do potencial con-

tratado sejam devidamente consideradas e comprovadas. E, após a contrata-

ção, que ações de treinamento ou capacitação sejam empreendidas para asse-

gurar a qualidade do projeto resultante. 

Para evitar atrasos ou prejuízos na realização das atividades e entrega dos pro-

jetos, deve-se observar também o grau de acessibilidade dessa empresa ou pro-

fissional a ser contratado – que significa a sua capacidade de atender a solicita-

ções, seja pessoalmente ou por telefone, correio eletrônico, fax ou outro meio, 

bem como a capacidade dos seus equipamentos de informática. 

Outro elemento que possui grande influência na eficácia do processo de sub-

contratação é o esclarecimento, em contrato, dos papéis e responsabilidades do 

contratante e do contratado. Nele também deve ser especificado detalhadamen-

te o escopo do produto/serviço a ser fornecido. 

Procedimentos simples e básicos como estes não garantem tranqüilidade abso-

luta na subcontratação de empresas ou profissionais, mas contribuem significa-

tivamente para a melhoria das relações entre contratantes e contratados, geran-

do benefícios para as duas partes e proporcionando mais segurança quanto ao 

cumprimento de tarefas com os padrões preestabelecidos. 

6.3.8 Serviços agregados ao projeto 

Os serviços agregados ao projeto são atividades que complementam o processo 

de projeto propriamente dito, e têm como objetivos principais o aperfeiçoamento 

contínuo do processo de produção do projeto, a facilitação da validação do pro-

jeto pelos seus contratantes quando da sua entrega/recebimento e a melhoria 
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da imagem da empresa em função da execução das atividades solicitadas no 

período pós-entrega.  

Estes serviços, portanto, contribuem significativamente para manutenção dos re-

lacionamentos comerciais existentes, para melhoria dos próximos projetos e, 

conseqüentemente, para geração de futuros contratos. Eles devem ser encara-

dos como investimentos, e não como despesas. 

Neste trabalho consideram-se como serviços agregados aos projetos os seguin-

tes elementos: entrega e apresentação do projeto, sua validação, visitas pro-

gramadas à obra e assistência técnica. 

As empresas de projeto, inclusive de estruturas ou de instalações, devem institu-

ir a entrega e apresentação oficial, in loco, do projeto, destacando-se que, 

quando a obra já se encontra em andamento, o projetista deverá fazer pelo me-

nos um briefing junto a equipe de execução sobre as características gerais e 

principais particularidades do projeto que está fornecendo. Este procedimento 

contribuirá para redução das solicitações de esclarecimento pós-entrega, pro-

porcionando, com isso, uma diminuição no número de visitas não programadas 

à obra. 

Cabe também destacar a necessidade de validação do projeto por parte do cli-

ente. Este procedimento delimita o encerramento do projeto quando o contratan-

te o recebe oficialmente. A realização da entrega do projeto passa a ser também 

um importante instrumento para auxiliar na validação do projeto. No caso de edi-

fícios mais complexos, cujos projetos são entregues em etapas, sugerem-se en-

tregas parciais com validação pelo cliente para cada uma delas. 

Visitas técnicas devem ser previstas em contrato e serem programadas em fun-

ção do tempo de duração e da complexidade da obra. Elas geram benefícios 

consideráveis para ambas as partes na relação comercial. O contratante garante 

melhor interpretação dos detalhes do projeto e, conseqüentemente, reduz os 

custos com desperdício na execução da obra. Já o projetista pode identificar o 

grau de construtibilidade e as principais deficiências de seus projetos, utilizando-

os como elementos para melhoria (retroalimentação) de projetos futuros. 

A empresa de projeto deve desenvolver a cultura da assistência técnica, ou se-

ja, deve disponibilizar canais para comunicação direta com o contratante, e a 
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própria visita técnica pode ser um deles, de forma a resolver no menor tempo 

possível as principais dúvidas em relação à interpretação do projeto. Além disso, 

é necessário também que as solicitações de alterações e correções no projeto 

por parte do contratante sejam prontamente analisadas com base no que está 

previsto na proposta técnico-comercial e, caso procedentes e autorizadas, sejam 

efetuadas o quanto antes, procurando minimizar potenciais “impressões” negati-

vas sobre a empresa. 

De acordo com Rico apud Almeida (2003), um cliente é como uma unidade de 

opinião e muito mais que uma unidade de consumo. Um cliente satisfeito é a-

quele que participa da rentabilidade da empresa (com sua fidelidade), que con-

tribui para a participação de mercado da empresa (garante sempre mais um 

produto vendido) e, se o serviço for bem prestado, auxilia no marketing (divulga-

ção boca-a-boca). 

Diante disso, fica claro o quão importante é o investimento da empresa na me-

lhoria do relacionamento com o cliente, buscando um nível de satisfação cada 

vez maior. Estes instrumentos são de grande importância para que se aumente 

a fidelização dos clientes. 

6.3.9 Avaliação de desempenho 

O sistema de avaliação de desempenho deve contemplar dois enfoques: a) ava-

liação de desempenho do projeto e b) avaliação de desempenho do sistema de 

gestão da empresa de projeto. 

A avaliação do desempenho do projeto deve levar em consideração o grau de 

satisfação do contratante, do construtor e do usuário da obra. A investigação 

deve estar pautada em instrumentos objetivos e diretos que verifiquem, além de 

aspectos técnicos específicos sobre o projeto em estudo, itens como prazo, pre-

ço, clareza, grau de compatibilização com outras especialidades, assistência 

técnica, etc., identificando os pontos com bom desempenho e os deficientes, pa-

ra que se possam tomar as atitudes necessárias à sua correção. 

Para avaliação do contratante, a aplicação de questionário mostra-se como uma 

interessante opção; para os construtores, além da aplicação de questionário, 

aconselha-se a prática da visita à obra como instrumento de coleta de informa-
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ções; e em relação aos usuários deve-se lançar mão das técnicas já conhecidas 

de Avaliação Pós-Ocupação (APO), que foram comentadas no capítulo 4. 

Ressalta-se que a empresa de projeto deve esclarecer a importância dos objeti-

vos e dos benefícios da aplicação desse sistema de avaliação aos pesquisados 

e aos seus próprios funcionários, de forma a evitar resistência na sua realização 

e também de forma a utilizar esse instrumento como mais um dos elementos 

que integram o composto de marketing da empresa. 

A avaliação de desempenho do sistema de gestão da empresa de projeto é um 

instrumento de maior amplitude, que vai muito além da avaliação de desempe-

nho de um projeto específico. Ela deve avaliar o desempenho do sistema de 

gestão da empresa como um todo, num horizonte de tempo que seja possível 

verificar o desempenho global da empresa em função da visão dos resultados 

de diversos projetos em conjunto. Para este intervalo de tempo, sugere-se o pe-

ríodo de um ano. 

É necessário, portanto, que alguns indicadores simples (quantitativos e/ou quali-

tativos) sejam criados para que se possa medir a evolução do desempenho de 

seu sistema de gestão ao longo do tempo. Consideram-se como essenciais a 

criação de indicadores que meçam, por exemplo, a produtividade da mão-de-

obra, o tempo de realização dos projetos, o clima organizacional entre os fun-

cionários, a satisfação dos clientes, o nível de retrabalhos e alterações em proje-

tos e os custos de produção dos projetos. 

A produtividade da mão-de-obra pode ser verificada de inúmeras formas, mas, 

procurando manter o princípio de simplicidade dos procedimentos sugeridos 

nesse modelo, aconselha-se a utilização da seguinte forma de medição deste 

indicador: número de homens-hora por metro quadrado projetado. Este indica-

dor também pode ser utilizado para monitorar o tempo de duração do projeto, 

pois quanto melhor a relação número de homens-hora por metro quadro proje-

tado, menor será o tempo para realização dos projetos. 

Acredita-se que, em função das inúmeras mudanças propostas para a empresa 

nesse modelo, tais como a instituição de um plano de treinamentos, melhor ges-

tão da terceirização, a evolução do sistema de planejamento e controle do pro-

cesso de projeto, a melhoria da proposta técnico-comercial, etc., verificar-se-á 



 224

uma substancial redução da mão-de-obra necessária para execução dos proje-

tos, que poderá ser observada por meio do acompanhamento deste indicador. 

A melhoria no clima organizacional favorece o trabalho em equipe e fortalece a 

relação superior-subordinado. Aspectos relacionados às condições de trabalho, 

nível salarial, autogestão de tarefas, plano de carreira, programa de incentivos e 

reconhecimento dos bons resultados produzem uma significativa melhora nas 

relações entre os diversos colaboradores da empresa de projeto. A medição 

destes elementos pode facilmente ser feita por meio da aplicação periódica de 

um questionário bastante simples, onde são verificados o grau de satisfação 

desses colaboradores em relação a esses elementos. Deve-se utilizar este ins-

trumento para se identificar os pontos críticos da política de pessoal da empresa 

e das relações entre seus integrantes, de forma a se procederem os ajustes ne-

cessários para melhoria constante do clima interno da organização. 

A verificação da satisfação dos clientes, conforme já citado no início deste item, 

deve ser feita individualmente para cada projeto executado por meio de questio-

nário simples e objetivo, onde sejam verificados itens técnicos e itens relaciona-

dos à gestão. Contudo, para que estas avaliações contribuam para a verificação 

do aprimoramento do modelo de gestão da empresa de projeto como um todo, é 

necessário considerar sua evolução ao longo do tempo, ou seja, deve-se tabular 

em um único instrumento, que pode ser uma planilha do Excel, os resultados re-

lativos à satisfação dos clientes em relação a cada projeto, de forma a se ter 

uma visão macro da evolução desses indicadores e para que se possa, caso 

necessário, fazer-se as alterações necessárias visando as correções de rumo. 

É necessário que se quantifiquem criteriosamente os retrabalhos e as alterações 

em projetos. O acompanhamento desses números possibilitará a verificação da 

evolução da empresa de projeto em relação à melhoria do seu sistema de pro-

dução e da maior adeqüabilidade de seus projetos em relação às necessidades 

de seus clientes. Porém, é importante identificar claramente quais desses retra-

balhos e alterações são provenientes de modificações no escopo a partir de so-

licitações do contratante, e quais são provenientes de erros cuja responsabilida-

de é da empresa de projeto. 

Ambas, porém, devem ser quantificadas para contabilização dos custos de pro-

jeto, porém, devem ser distinguidas quando se quer quantificar o número de 
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não-conformidades geradas efetivamente pelo processo produtivo da empresa 

de projeto e que, portanto, são comprovadamente de sua responsabilidade. 

A evolução dos custos de produção dos projetos pode ser facilmente controlada 

pela criação de um indicador que verifique o custo de cada metro quadrado pro-

jetado, a cada projeto realizado. As medidas de racionalização do processo de 

projeto, apresentadas principalmente no capítulo 4 desta tese, se bem implanta-

das, certamente influenciarão de maneira positiva este indicador, reduzindo o 

número de mão-de-obra necessária e reduzindo o tempo de execução dos pro-

jetos de uma forma geral, proporcionando que seja auferida uma melhor relação 

entre os dois elementos que compõem este indicador. 

O alcance dos objetivos estratégicos também pode ser utilizado como um indi-

cador indireto do desempenho da empresa de projeto. No entanto, deve-se levar 

em conta que elementos dessa ordem possuem grande dependência da sua 

“factibilidade”, ou seja, se forem estabelecidos, erroneamente, objetivos que não 

sejam efetivamente alcançáveis, ter-se-á a falsa impressão de que o sistema de 

gestão não esteja cumprindo seu papel, sendo que o problema está, de fato, na 

forma como se está executando o instrumento “planejamento estratégico”. 

Já itens com grande dependência da conjuntura econômica como, por exemplo, 

aumento da cartela de clientes, podem também induzir uma errada avaliação do 

desempenho do sistema de gestão. É claro que, nesse caso, as técnicas de 

marketing sugeridas nesse modelo auxiliarão no aumento do número de clientes 

e na manutenção dos relacionamentos comerciais existentes, porém, também 

não se pode desconsiderar sua alta dependência do volume da atividade produ-

tiva do setor de edificações. 

Por fim, é importante ressaltar que os indicadores aqui sugeridos devem ser uti-

lizados como importantes instrumentos de apoio à tomada de decisão e, conse-

qüentemente, de aprimoramento do sistema de gestão da empresa de projeto. 

Deve-se tomar grande cuidado para que o acompanhamento destes indicares 

não se torne mais importante que a execução dos processos em si, subvertendo 

a prioridade de funções e processos estabelecidos neste modelo. 
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7 - CONCLUSÕES 

O aumento da competitividade no setor de construção civil está intimamente li-

gado à melhoria da qualidade dos sistemas de gestão dos seus diversos agen-

tes (incorporadores, projetistas, construtores, fornecedores de material e equi-

pamentos, etc.). 

Logo, verifica-se grande urgência no aumento do número e da qualidade de 

pesquisas voltadas a cada um deles, tomando-se as devidas precauções, no en-

tanto, para que essas pesquisas não deixem de considerar as intensas inter-

relações existentes entre eles e para que não se perca a visão sistêmica de toda 

cadeia da construção. 

Conforme salientado na introdução desta tese, diversas pesquisas e o próprio 

mercado têm evidenciado a importância do projeto como elemento estratégico 

na diferenciação competitiva entre empreendimentos imobiliários. Isso tem des-

tacado, com intensidade cada vez maior, a importância das empresas de projeto 

neste contexto. 

Inúmeros estudos sobre o processo de projeto já foram realizados e, dada sua 

complexidade e importância para o segmento de edificações, muitos outros ain-

da merecem ser realizados. No entanto, verificam-se poucos estudos cujo foco 

principal é o sistema de gestão das empresas de projeto e este, no entender 

deste autor, foi o grande mérito deste trabalho. 

O seu ineditismo, portanto, está na proposição de procedimentos voltados à 

gestão das empresas de projeto que vão muito além de orientações puramente 

técnicas e voltadas ao processo de projeto em si, porém sem deixar de conside-

rá-lo. Essas proposições foram elaboradas a partir do referencial teórico sobre 

administração de empresas e gestão de projetos de edifícios, e levando em con-

sideração os resultados dos estudos de caso realizados. 

7.1 Conclusões a respeito da metodologia utilizada 

A utilização da metodologia de pesquisa qualitativa como instrumento para guiar 

e embasar a realização desse estudo mostrou-se bastante apropriada, pois pos-

sibilitou efetivamente que a realidade e as necessidades da pequena empresa 

de projeto de edifícios fossem devidamente interpretadas e compreendidas. 
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Essa metodologia permitiu o estudo dos elementos internos das empresas de 

projeto, suas funções e atividades dentro do seu contexto real, de forma a con-

siderar sua verdadeira natureza no momento da formulação do modelo propos-

to, o que não seria possível apenas com a aplicação de um questionário. 

De fato, confirmando o que está descrito no referencial teórico sobre metodolo-

gia (item 1.2), constatou-se neste estudo que a metodologia da pesquisa qualita-

tiva favoreceu o clima de informalidade sem comprometer, no entanto, o rigor ci-

entífico da pesquisa, o que contribuiu positivamente para diminuir o distancia-

mento entre o pesquisador e os pesquisados. 

Ainda coadunando-se com o que preceitua a teoria relacionada à pesquisa qua-

litativa, neste estudo procurou-se, antes de formular qualquer recomendação 

específica para as empresas de projeto, compreender seu contexto de atuação, 

suas potencialidades e suas principais dificuldades. 

Isto foi possível por meio do estudo do referencial teórico sobre gestão, proces-

so de projeto, da análise de algumas propostas para melhoria das empresas de 

projeto e, principalmente, por meio da investigação direta realizada em empre-

sas de projeto. 

Das metodologias disponíveis para realização da pesquisa qualitativa, neste es-

tudo optou-se por utilizar a metodologia de estudo de casos múltiplos, pois des-

sa forma seria possível realizar uma profunda investigação sobre um aspecto 

particular do ciclo de vida de algumas poucas empresas de projeto de edifícios: 

seu sistema de gestão. 

Os casos aqui expostos foram selecionados de maneira não estatística, confor-

me aconselha a teoria sobre o assunto, de forma que fosse possível demonstrar 

os principais processos que compõem o sistema de gestão de uma empresa de 

projeto de edifícios, bem como seus principais avanços e problemas. 

Além dos critérios já esclarecidos no capítulo 5 (porte da empresa, região de a-

tuação, especialidade, etc.), os casos apresentados nesta tese foram seleciona-

dos também pela contribuição individual ao entendimento da realidade das em-

presas de projeto e do segmento como um todo.  

Alguns cuidados foram tomados durante realização dos estudos de caso e o tex-

to final da pesquisa, dentre os quais se destacam: constante observação do 
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tempo preestabelecido para realização das investigações in loco e cuidado para 

que o relatório dos casos contivesse somente as informações essenciais para 

contribuir para o alcance dos objetivos propostos. 

A coleta de dados neste estudo se deu segundo o concurso de três instrumen-

tos: observação, análise de documentos e entrevista. Cabe ressaltar que a utili-

zação conjunta desses instrumentos possibilitou o traçado de um panorama 

mais completo e preciso da realidade das empresas estudadas. Eles permitiram 

que muitas informações fossem ratificadas, complementadas ou depuradas. 

Procurou-se neste estudo, sempre que possível, confrontar as informações-

chave entre os diversos níveis da empresa de projeto, ou seja, procurou-se veri-

ficar se o que era descrito por um integrante do nível estratégico, em geral o pro-

jetista-titular, correspondia à realidade ou a percepção do nível operacional (ar-

quitetos, engenheiros, desenhistas, etc.). 

7.2 Conclusões a respeito das limitações dos resultados da pesquisa 

Pelo próprio título da tese pode-se verificar que a primeira limitação da pesquisa 

é com relação ao porte das empresas objeto do estudo (pequeno porte), pois se 

assim não fosse, o espectro de sua aplicação ficaria muito amplo e, portanto, se 

perderia uma das suas principais virtudes que é sua adequação a um grupo es-

pecífico de empresas que possuem características financeiras, culturais e de 

gestão muito próximas entre si. 

As empresas de projeto de maior porte possuem uma estrutura organizacional 

mais complexa e demandam um sistema de gestão compatível com esta com-

plexidade. Em contrapartida, elas possuem, em geral, maior fôlego financeiro e, 

conseqüentemente, têm melhores condições de contratar empresas de consul-

toria para aprimorarem seus sistemas de gestão, ou mesmo desenvolverem no-

vos sistemas. 

Existem consideráveis variações no desenvolvimento do processo de projeto de 

edifícios em função da especialidade da empresa que o executa. Isso, obvia-

mente, influencia de forma diferenciada seus processos administrativos internos. 

Alguns fatores como o momento em que empresa inicia suas atividades no pro-

cesso de desenvolvimento do empreendimento, tipo de informações necessárias 

e quem as fornecerá, grau de aproveitamento de soluções de projetos anterio-
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res, dentre outros, devem ser devidamente considerados para que o modelo 

proposto cumpra seu papel com sucesso. 

Outro aspecto do estudo que deve ser ressaltado e que pode ser considerado 

tanto como uma limitação, mas também como um ponto positivo do modelo pro-

posto, é a proposição de orientações para a gestão dos diversos processos e 

funções da pequena empresa de projeto sem impor, no entanto, instrumentos 

fechados e específicos para tal, como tabelas, planilhas, impressos padrões, 

etc. Dessa forma, procurou-se dar subsídios para que a própria empresa os con-

feccione, garantindo a manutenção da sua “cultura documental”, onde se pre-

servariam o estilo literário, o padrão gráfico e, conseqüentemente, evitar-se-iam 

grandes rupturas em relação ao padrão vigente, ao qual os colaboradores já es-

tão acostumados. 

Apesar de alguns dos elementos propostos no modelo de gestão aqui apresen-

tado, tais como planejamento e controle do processo de projeto, sistema de in-

formações e avaliação de desempenho do projeto, estarem relacionados e de-

penderem diretamente do processo de desenvolvimento do projeto propriamente 

dito, este não foi o foco principal deste trabalho. A maior parte das orientações 

feitas no modelo proposto está voltada ao sistema administrativo da empresa de 

projeto. No entanto, o processo de projeto foi devidamente explorado no refe-

rencial teórico apresentado no Capítulo 4 e, como não poderia deixar de ser, 

subsidiou intensamente a formulação do modelo. 

Por fim, cabe ressaltar a limitação quanto à generalização estatística dos resul-

tados dos estudos de caso realizados. A teoria sobre metodologia recomenda 

muito cuidado ao se tratarem as informações resultantes desses estudos, sob 

pena de se generalizarem resultados que não correspondam, de fato, à realida-

de de toda uma categoria e, sim, serem apenas a realidade particular do peque-

no grupo estudado. 

7.3 Conclusões a respeito do referencial teórico 

Procurou-se apresentar nesta tese um referencial teórico que contemplasse e 

subsidiasse todos os processos sugeridos no modelo de gestão, bem como a-

brangesse as principais características do “universo” estudado (pequena empre-

sa e empresa de projeto de edifícios). 
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Na primeira etapa do referencial teórico (Capítulo 2), trataram-se das caracterís-

ticas das pequenas empresas, suas principais dificuldades de gestão e apresen-

taram-se algumas proposições teóricas para melhoria de seu desempenho. Nes-

te mesmo capítulo ainda foram apresentadas algumas técnicas de empreende-

dorismo, o importante instrumento de planejamento de novas empresas e rees-

truturação de empresas já existentes, denominado “plano de negócio” e, por fim, 

procurou-se também tratar da resistência às mudanças organizacionais. 

Estes elementos foram de fundamental importância para compreensão do real 

significado da principal característica das empresas estudadas e para as quais o 

modelo foi elaborado: pequenas empresas. Possibilitaram também o contato 

com alguns instrumentos, já consagrados pelo uso, que aumentam suas chan-

ces de sobrevivência no mercado. 

Na segunda etapa do referencial teórico (Capítulo 3) foram apresentados o con-

ceito de sistema empresarial e seus principais elementos. Esta parte do referen-

cial teórico foi aproveitada de forma direta e bastante clara quando da elabora-

ção dos processos que compõem o modelo aqui apresentado. 

Cada um dos processos sugeridos no modelo foi diretamente tratado neste capí-

tulo, o que possibilitou, a partir de experiências anteriores de outros profissio-

nais, juntamente com os resultados dos estudos de caso e a experiência profis-

sional deste pesquisador, a composição das orientações para o modelo de ges-

tão da pequena empresa de projeto de edifícios. 

Na última etapa do referencial teórico (Capítulo 4), foi possível situar todos es-

ses procedimentos relacionados à administração de empresas com o universo 

de projetos de edifícios. Esta etapa tem crucial importância para o estudo aqui 

realizado, pois trata do elemento que será suportado pelo modelo aqui sugerido: 

o processo produtivo da empresa de projeto. 

Por fim, conclui-se que o referencial teórico apresentado nesta tese cumpriu efe-

tivamente seu papel, embasando as reflexões críticas que se fizeram necessá-

rias e subsidiando com informações técnicas as proposições dos diversos pro-

cessos que integram o modelo de gestão apresentado. 
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7.4 Conclusões a respeito dos estudos de caso 

Os estudos de caso realizados nesta tese tiveram o objetivo muito claro de ma-

pear os principais processos que compõem os sistemas de gestão das peque-

nas empresas de projeto e seu atual estágio de evolução, e identificar aqueles 

que são críticos ao seu sucesso organizacional. 

O universo de estudo desta pesquisa contou com nove empresas de projeto de 

diversas especialidades, porém, em função dos fatores apresentados no Capítu-

lo 5, optou-se por apresentar os resultados de somente quatro. 

Essa redução no número de empresas apresentadas é sugerida no referencial 

teórico sobre metodologia e privilegiou a apresentação daquelas cuja realidade 

claramente viria a contribuir, em pontos bastante específicos, para o entendi-

mento do cenário onde a pesquisa estava sendo realizada e onde o modelo 

proposto será aplicado. Dessa forma também foi possível reduzir o tamanho dos 

relatos dos estudos realizados, aumentando o estímulo à sua leitura. 

Após a descrição dos sistemas internos de gestão de cada uma das empresas 

apresentadas nos estudos de caso, elaborou-se uma tabela-resumo contendo, 

de forma condensada e simplificada, seus principais elementos. Após isso, pro-

cedeu-se, então, a uma análise cruzada dos casos, onde foi possível identificar 

os procedimentos comuns entre eles e aqueles singulares, tanto positiva quanto 

negativamente. 

A identificação dessas características comuns dos sistemas de gestão das em-

presas de projeto de edifícios e suas principais dificuldades e deficiências, gerou 

um fértil grupo de informações que auxiliaram intensamente na formulação do 

modelo e seus processos, dotando-o de elementos melhor adaptados à realida-

de dessas empresas. 

A realização dos estudos de caso veio ratificar e melhor delinear um quadro que 

já era esperado no setor de projetos. As empresas que o compõem são dirigidas 

por técnicos com sérias deficiências relacionadas à gestão, possuem pouco ca-

pital para investimento na melhoria de seus processos, estão quase que exclu-

sivamente preocupadas só com seu processo produtivo, deixando para segundo 

plano os processos relacionados à gestão administrativa, possuem extrema de-



 232

pendência do desempenho da conjuntura econômica, dentre outras característi-

cas mais. 

7.5 Conclusões a respeito do modelo proposto 

Antes da apresentação do modelo de gestão para pequenas empresas de proje-

to de edifícios, no próprio capítulo 6, procurou-se formular algumas orientações 

que devem ser observadas antes da sua implantação, objetivando a potenciali-

zação de seus resultados e a minimização das resistências internas da organi-

zação. 

Ainda neste mesmo capítulo, procurou-se abordar previamente à apresentação 

do modelo, algumas características específicas das empresas de projeto de edi-

fícios, de forma que fosse melhor compreendida sua natureza, e tornasse possí-

vel a sugestão de procedimentos para sua gestão, de forma a atender suas re-

ais necessidades. 

Outra breve discussão tratada nesta etapa do trabalho foi a necessidade de a-

tenção quanto a conjuntura econômica no momento da implantação do modelo. 

Foram feitas observações em relação à priorização de alguns elementos do mo-

delo em função de estar se vivendo uma situação de crescimento ou de retração 

da economia. 

Para que o modelo sugerido neste trabalho efetivamente gere os resultados pre-

tendidos é necessário que as empresas de projeto e seus gestores: 

- Tenham consciência de suas deficiências técnicas e de gestão; 

- Estejam efetivamente dispostos a “mudar” e compreendam não só os potenci-

ais benefícios que ela pode proporcionar, mas também os sacrifícios e desafios 

a serem suplantados; 

- Efetivamente se preparem para implantá-la; e 

- Implantem os processos que compõem o modelo com intensidade seletiva, em 

função da realidade e necessidade de cada empresa. 

Em algumas circunstâncias, é possível que a pequena empresa de projeto pos-

sua um ou outro processo em estágio mais avançado do que o proposto nesta 

tese. Neste caso, ele deve ser mantido e deve-se, portanto, fazer a seletividade 

de priorização com os demais processos. 
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Outra importante característica que norteou o desenvolvimento deste trabalho 

foi a intensa preocupação com a simplicidade e flexibilidade dos procedimentos 

sugeridos. Para os leitores com razoável conhecimento sobre gestão e que não 

estejam diretamente envolvidos com a realidade do setor de projetos, pode-se 

ter a impressão de que os processos que compõem o modelo proposto poderi-

am ser mais aprofundados e complexos. Porém, a proximidade com a realidade 

das empresas de projeto, conseguida por meio da realização dos estudos de 

caso e por meio do proferimento de cursos específicos para o setor de projetos, 

permitiu que este pesquisador tivesse uma compreensão mais apurada da inér-

cia à mudança desse “público”, do real desconhecimento e desinteresse pelos 

instrumentos ligados à gestão e, principalmente, do desestímulo que procedi-

mentos mais complexos e cujas instruções fossem mais extensas causariam. 

Vale ressaltar, no entanto, que contribuiu de forma significativa para o desenvol-

vimento desta pesquisa e, conseqüentemente, para o modelo aqui proposto, a 

experiência docente deste pesquisador em algumas Universidades da Cidade 

de São Paulo ao longo dos últimos sete anos, ministrando principalmente a dis-

ciplina “Adminstração da Produção” para cursos de administração de empresas. 

Cabe destacar também que alguns integrantes do grupo TGP (Tecnologia e 

Gestão de Produção na Construção Civil) pertencente ao Departamento de En-

genharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo (PCC – USP), sob a organização do professor Silvio B. Melhado, elabora-

ram uma publicação, a qual se pretende editar em forma de livro, denominada 

Coordenação de projetos de edifícios, que é composta pelos seguintes capítulos 

principais: O processo de projeto e sua gestão; Integração: concepção-projeto-

execução de obras; Coordenação de projetos; e Organização e gestão de em-

presas de projeto. 

Este último capítulo da referida publicação é de autoria deste pesquisador em 

conjunto com o professor Silvio B. Melhado (orientador) e reflete o conhecimento 

desenvolvido ao longo da produção desta pesquisa de doutoramento e, tam-

bém, a partir das orientações de iniciação científica e de monografias de especi-

alização lato sensu do curso de Gestão da Qualidade da Universidade São Ju-

das Tadeu, do qual este pesquisador é coordenador e professor.  
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Esta publicação serviu de base para a elaboração de um curso intitulado “Ges-

tão e coordenação de projetos – enfoque para pequenas e médias empresas”, 

ministrado junto ao SECOVI (Sindicato da Habitação) no segundo semestre de 

2004. 

A realização deste curso possibilitou a apresentação da maioria dos processos 

que compõem o modelo de gestão para pequenas empresas de projeto desen-

volvido nesta tese para um grupo diretamente envolvido com a prática do projeto 

de edificações. Este contato com o seu verdadeiro usuário permitiu que esses 

processos fossem estudados, avaliados e aprimorados, tornando-os ainda mais 

factíveis. 

Vislumbram-se, no entanto, alguns projetos futuros a partir do término desta 

pesquisa: 

- Após feitas as devidas adaptações, pretende-se publicar esta tese em forma 

de livro, contando com a parceria de algumas entidades de classe ligadas a ati-

vidade de projeto; 

- Entendimentos iniciais já vem sendo mantidos com uma empresa especializa-

da para o desenvolvimento de um software para gestão de empresas de projeto, 

que será elaborado a partir do modelo de gestão aqui apresentado; e 

- Pretende-se também, em uma pesquisa de pós-doutoramento, o desenvolvi-

mento de uma metodologia para implantação coletiva e semi-presencial do refe-

rido modelo, de forma a democratizar sua utilização, abrangendo um maior nú-

mero de empresas de projeto que, se assim não fosse, não teriam acesso a ele 

em função de suas restrições financeiras. 

7.6 Conclusões a respeito dos objetivos propostos 

Um dos objetivos secundários deste trabalho foi mapear e caracterizar os princi-

pais processos internos que compõem o sistema de gestão das pequenas em-

presas de projetos de edifícios por meio da apresentação e análise de múltiplos 

estudos de caso. 

Acredita-se que este objetivo foi devidamente alcançado, não só pela descrição 

dos casos estudados durante o desenvolvimento dos trabalhos de campo, mas 

principalmente pela realização de um comparativo entre os processos integran-
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tes do sistema de gestão de cada uma dessas empresas no item 5.3 – Análise 

cruzada dos casos, que além de identificar os principais processos que com-

põem esses sistemas de gestão, possibilitou a análise do seu nível de maturida-

de. 

O outro objetivo secundário desta pesquisa era analisar holisticamente os siste-

mas de gestão adotados pelas empresas que foram objeto de estudo e como 

eles atendem às necessidades dos seus clientes e dos usuários das edificações 

por elas projetadas. 

Entende-se que este objetivo também foi alcançado quando da apresentação 

dos resultados dos estudos de caso. Durante a descrição do sistema de gestão 

das empresas e da análise cruzada dos resultados, foram sendo demonstradas 

concomitantemente as análises do desempenho de cada uma delas e suas in-

ter-relações com as expectativas e necessidades dos clientes. 

Ainda com relação ao alcance deste objetivo, cabe ressaltar também, conforme 

já citado na introdução deste trabalho, a observação dos resultados da pesquisa 

realizada por Oliveira; Vico Mañas; Melhado (2004), onde foi verificado o grau 

de satisfação dos contratantes dos serviços de projeto com as empresas e pro-

fissionais responsáveis pela sua realização, como elemento complementar para 

identificação das referidas necessidades e expectativas dos clientes e usuários. 

Já o principal objetivo deste trabalho foi formular um novo modelo de gestão pa-

ra pequenas empresas de projeto de edifícios adaptado às suas peculiaridades 

e com enfoque na gestão da qualidade, visando proporcionar aumento de com-

petitividade. 

Acredita-se que este objetivo tenha sido alcançado com êxito no capítulo 6 des-

ta tese, onde foi apresentado um novo modelo para gestão de pequenas empre-

sas de projeto de edifícios. Cabe destacar, no entanto, que para que sua formu-

lação atendesse aos requisitos “adaptados às suas peculiaridades” e “enfoque 

na gestão da qualidade”, foi necessário observar em sua formulação uma série 

de elementos: referencial teórico pertinente sobre o tema, a realidade das em-

presas de projeto – verificada a partir da realização dos estudos de caso, feed-

back dos cursos voltados para gestão de projetos em que o autor deste trabalho 

participou como professor; a observância dos resultados da referida pesquisa 
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realizada junto aos contratantes do projeto, que contou com a participação deste 

autor, para verificação da satisfação com o serviço adquirido, etc. 

7.7 Conclusões a respeito do ensino da “gestão” nos cursos de Arquitetu-
ra e Engenharia Civil  

Principalmente nas Universidades públicas e somente em algumas poucas pri-

vadas, verifica-se um aumento de interesse e maior movimentação dos cursos 

de arquitetura e engenharia civil com relação a disponibilização de disciplinas 

voltadas à área de gestão, contemplando tanto o processo de projeto como o de 

construção e, em intensidade significativamente menor, a gestão das empresas 

que a executam. 

Esses cursos, em geral, são estritamente voltados ao núcleo técnico da forma-

ção dos profissionais. Porém, o mercado (representado principalmente pelos 

contratantes de serviços de construção) tem declaradamente manifestado seu 

interesse em profissionais que, além de conhecimento técnico em arquitetura ou 

engenharia civil, tenham capacidade para gerenciar recursos de diversas or-

dens: pessoas, equipamentos, capital, conhecimento, etc. 

A excelência em gestão tem sido a grande arma de concorrência entre empre-

endimentos imobiliários. Hoje, dado o intenso nivelamento técnico em face do 

desenvolvimento e da disponibilização de softwares especializados nas mais di-

versas funções e atividades da construção de edifícios, a diferença se dá na co-

operação e integração sinérgica dos diversos integrantes da cadeia de constru-

ção em torno de um determinado empreendimento e, para que essa junção de 

interesses dê certo, faz-se necessário um grande esforço coletivo na macro ges-

tão desta “cadeia” temporária, formada com fim bastante específico. 

Individualmente, cada uma das empresas que integram a cadeia de determina-

do empreendimento imobiliário deve ter seus diferenciais competitivos desenvol-

vidos, de forma que sua soma possibilite um ganho total que supere a concor-

rência. A gestão é, portanto, a grande “arma” dessas empresas, já que, como 

acima mencionado, o nivelamento técnico não tem mais permitido essa grande 

diferenciação. 

O fato é que tanto o arquiteto como o engenheiro civil prescindem de instrumen-

tos eficazes de gestão para desenvolverem suas atividades – sejam elas volta-
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das ao projeto ou à construção do edifício propriamente dito - e os seus cursos 

de formação não tem dado o devido aporte necessário para isso. Pelo exposto, 

considera-se como essencial que disciplinas com esse enfoque sejam introduzi-

das e/ou ampliadas nesses cursos. Sugere-se, como conteúdo mínimo, a exis-

tência das seguintes disciplinas para ambos os cursos: 

- Conceitos básicos da administração; 

- Gestão da qualidade em obras e empreendimentos imobiliários; 

- Gestão do processo de projeto; e 

- Gerenciamento de construtoras e empresas de projeto. 

Cabe destacar também a importância da disponibilização de disciplinas que in-

tegrem o pessoal da arquitetura com o da engenharia civil, de forma a reduzir as 

diferenças no linguajar, comportamento e interpretação dos aspectos voltados à 

construção em si, possibilitando a formação de profissionais que trabalhem de 

forma integrada, somando esforços e, conseqüentemente, otimizando os recur-

sos de suas organizações. 

Nesta direção, cabe louvar o esforço da Escola Politécnica e da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP que vem promovendo, ainda em fase inicial, 

um intercâmbio entre esses dois cursos, de forma que seus alunos freqüentem 

disciplinas no outro programa. 

Por fim, destaca-se também a necessidade de criação de novos cursos de es-

pecialização voltados para área de gestão na construção de edifícios. Nesse 

sentido cabe parabenizar as iniciativas do Programa de Construção Civil da Es-

cola Politécnica da USP e a Universidade São Judas Tadeu por oferecerem cur-

sos nesta área. 

Contudo, ainda é necessário que o pessoal atuante no setor de construção, se-

jam eles proprietários de empresas, gestores ou funcionários, se conscientizem 

para a importância da atualização como instrumento de geração de vantagem 

competitiva e promovam, facilitem e freqüentem cursos desse tipo. 
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7.8 Sugestão de novas pesquisas 

Com o término desta pesquisa foi possível identificar elementos que podem ser 

aprofundados ou mesmo desenvolvidos e que, dessa forma, são potenciais ob-

jetos de pesquisas futuras. Dentre eles, podem-se citar: 

- Mapeamento de um número maior de empresas para cada um dos processos 

sugeridos no modelo proposto. A realização de algumas pesquisas de mestrado 

nesse sentido possibilitaria um melhor mapeamento da realidade dessas empre-

sas, onde seria possível, inclusive, sua análise estatística; 

- Comparação entre os modelos de gestão das pequenas, médias e grandes 

empresas de projeto; 

- Estudo da interação entre o sistema de gestão das empresas de projeto com 

os sistemas de gestão das empresas construtoras e incorporadoras; e 

- Desenvolvimento de uma metodologia para implantação coletiva e semi-

presencial do modelo apresentado nesta tese. 
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ANEXO – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

1 - Dados institucionais (fundação, breve histórico, principais obras, mercado de 

atuação, número de funcionários, ...) 

2 - Estrutura organizacional 

3 - Planejamento estratégico  

4 - Gestão comercial  

4.1 - marketing 

4.2 - preço 

4.3 - proposta comercial 

5 - Gestão financeira do escritório (controles financeiros) 

6 - Sistema de Informações 

6.1 - controle de informações entre projetista-contratante, projetista-obra 

e projetista-projetistas 

6.2 - controle de documentos (da qualidade ou não), incluindo plantas em 

papel ou arquivos digitais 

6.3 - sistemas colaborativos (extranets) 

6.4 - banco de tecnologia construtiva 

7 - Recursos Humanos 

7.1 - treinamento (competências desejáveis do projetista) 

7.2 - procedimento de contratação de profissionais e estagiários 

7.3 - terceirização e/ou subcontratação de projetista ou escritório de pro-

jeto 

7.4 - mecanismos de motivação do pessoal 

8 - Avaliação de satisfação do contratante, construtor e do usuário (inclui visitas 

à obra) 

9 - Entrega de projetos 

10 -  Apresentação e validação de projetos 

11 - Assistência técnica 
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