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As indústrias brasileiras alcançaram a marca histórica
de 85,6% de uso da sua capacidade instalada, o maior
percentual desde 1977 (BLANCO 2008). Isto tem atraído
novos investimentos ocasionando grandes projetos em
obras industriais, nos mais variados setores da economia
(alimentos, agronegócios, combustíveis, metal-mecânica,
siderurgia, mineração, dentre outros). Depois do aque-
cimento do mercado imobiliário, o parque fabril tem
projetado crescimento da capacidade instalada em 11%
neste ano de 2008 e 22% até 2010, segundo sondagem
da indústria da transformação feita pela Fundação Getulio
Vargas.

O setor de mineração e siderurgia em Minas Gerais
terá até 2013 mais de R$ 13 bilhões previstos para investi-
mentos em novas unidades e expansões. Segundo Rinaldo
Campos Soares, presidente do Instituto Brasileiro de Side-
rurgia (IBS), o setor no Brasil está em franca expansão. "O
setor vem reduzindo a capacidade ociosa e a expectativa da
IBS é que em 2015 a produção deve chegar a 39,8 milhões
de toneladas". Ressaltou ainda que o desenvolvimento da
siderurgia está ligado diretamente ao crescimento indus-
trial do País. "A expansão da siderurgia reflete a retomada
do crescimento do País. É uma condição 'sine qua non'
para o crescimento de todas as outras cadeias produtivas
e é a base das demais indústrias de base", informou em
entrevista ao Jornal do Brasil em junho deste ano (MOT-

TA, 2008). As indústrias siderúrgicas do País devem
dobrar sua capacidade de produção até 2015, para 80,6
milhões de toneladas ao ano, com investimentos de USS
45,7 bilhões (o equivalente a R$ 77,7 bilhões), de acordo
com dados da IBS. Com isso, o Brasil deve passar de 90 a
70 maior produtor mundial de aço bruto.

Todos esses avanços econômicos encontram no eficaz
gerenciamento de projetos a saída para o atendimento
a prazos e orçamentos, gerando grande expectativa em
investidores nacionais e estrangeiros, que prressionam
toda a estrutura organizacional dessas empresas e a cadeia
produtiva atrelada a essas expansões. Os projetos de
engenharia, por sua complexidade e dimensão, vêm sendo
gerenciados por empresas que desenvolveram metodolo-
gias próprias para o cumprimento de escopo, prazo e orça-
mento, embasadas nas melhores práticas de mercado e no
histórico de empreendimentos anteriores. Na engenharia,
em que a multidisciplmaridade dos empreendimentos é
grande, um eficiente gerenciamento de projetos pode ga-
rantir o sucesso e reduzir os impactos de atrasos e mudan-
ças. Desde o projeto de criação de uma nova planta, uma
expansão de produtividade, o lançamento de um novo
automóvel, a abertura de uma nova unidade petroquímica
ou a construção de um edifício industrial, existem diversos
exemplos de empreendimentos de engenharia nos quais o
gerenciamento de projetos traz vantagens competitivas.

6o Mundo Project Management



Particularidades dos
empreendimentos de engenharia

Na engenharia, as primeiras aplicações de metodolo-
gias de gerenciamento de projetos iniciaram-se na década
de 1950 nos Estados Unidos, no programa Polaris, ligado
ao Departamento de Defesa.

Com os avanços tecnológicos das últimas décadas do
século 20, empresas nos mais diversos setores da econo-
mia começaram cada vez mais a utilizar métodos para
o gerenciamento de projetos a fim de obter melhores
resultados. No Brasil, as empresas têm demandado grande
quantidade de empreendimentos do tipo expansão de pro-
dutividade e diversificação de segmentos, o que faz com
que o gerenciamento de projetos seja necessário e muito
difundido nos ramos de engenharia.

No Brasil, a maioria dos empreendimentos de en-
genharia que utilizam as técnicas de Gerenciamento de
Projetos tende a ser dirigida por firmas de engenharia de
projeto, ou companhias especializadas em serviços de ge-
renciamento. Atualmente, as próprias empresas contratan-
tes do empreendimento desenvolvem equipes próprias e
capacitadas em gerenciamento de projetos, o que faz com
que este ramo da engenharia cresça em larga escala.

Os projetos de engenharia se apresentam compostos
por disciplinas, que são áreas de conhecimento específicas,
como:

Engenharia Econômico.

Engenharia de Processo (Químico, Mineral etc.).

Engenharia Ambiental.

Engenharia Elétrica.

Engenharia Mecânica.

Engenharia Civil.

Arquitetura.

Engenharia de Automação, Controle e Instrumentação.

Engenharia de Tubulação.

Demais engenharias (Química, Eletrônica, Petroquímica,
Ferroviária, Naval etc.).
Conforme a dimensão do empreendimento, uma

determinada disciplina pode vir a complementar tecni-
camente outra. Por exemplo, um engenheiro de controle
e automação também pode vir a fazer projetos de instru-
mentação. Da mesma foi'ma uma área da engenharia pode
se desmembrar em outras duas ou mais, como ocorre na
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Engenharia Mecânica, que pode se desmembrar em Enge-
nharia de Tubulação, Sistemas e Utilidades.

Os projetos de engenharia têm características bem
marcantes, segundo Kuiven (2006):

Diferenças geográficos e culturais.

Contato direto com os elementos da natureza.

Signifcante impacto no meio ambiente.

Grande número de partes interessadas.

Grandes quantidades de recursos materiais e financeiros
para sua execução.

"Estruturantes" para a comunidade ou região em que se
desenvolvem.
Ainda, estabelecendo um modelo, Kuiven (2006)

mostra que o empreendimento poderia passar basicamen-
te por cinco fases: Conceito, Planejamento, Detalhamento,
Construção e Partida.

Estas fases contam com agentes, como:

Proprietário (Contratante, Cliente).

Projetista (Engenharia Consultiva).

Gerenciadora (Planejamento, Controle, Auditoria),

Construtor (Empreiteira).

Financiadores (Investidores).

Ambiente (Governo, órgãos Reguladores).
Para execução do empreendimento, são necessários

grandes marcos, tais como:

Aprovação do EVTE (Estudo de Viabilidade Técnica e
Econômica) inicial.

Aprovação da configuração básica.

Obras civis.

Partida (operação comercial).

Encerramento contratual.
Neste cenário, surge a figura da Gerenciadora, empre-

sa contratada para realizar etapas para as quais normal-
mente a contratante não possui equipe própria dimensio-
nada.

Para a execução de um empreendimento, o cliente
idealizador do projeto geralmente realiza a contratação de
uma ou mais empresas que irão planejar, projetar e exe-
cutar as tarefas necessárias para conclusão do projeto. No
mercado, são aplicadas várias modalidades de contratação,
diferindo entre si principalmente pelo risco que cada uma
das partes assume (contratante e contratada}.

Plano do Projeto
Cronograma
Orçamento

Desenhos e
especificações

Figura i. Modelo de implantação (KUIVEN, 2006).
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A gerenciadora poderá ser mobilizada para assumir
um papel ativo dentro de uma das modalidades de contra-
tação da Tabelai.

Tabelai. Modalidades de contratação.

Gerenciamento "puro": por meio de metodologia
comprovada, equipe competente e atuação sistemática
sobre os terceiros envolvidos, a empresa Gerenciado-
ra (contratada) assegura os resultados de qualidade,
prazos, custos e segurança para o empreendimento
definidos pela contratante.

EPCM (Engenharia): agrega ao gerenciamento
uma ferramenta adicional, muito importante, que é
a possibilidade de atuação direta sobre a engenharia,
permitindo uma identificação de desvios potenciais
numa fase em que são possíveis soluções técnicas
alternativas.

EPC (Construção): permite à Gerenciadora a integra-
ção dos métodos construtivos às soluções de enge-
nharia. Evita problemas de interface Projeto x Obra.
Também evita ociosidades na equipe de obra por meio
de planejamento integrado.

Turn Key (fornecimento completo): esta modalidade
permite à Gerenciadora gerenciar, realizar a engenha-
ria, fornecer, montar e partir uma unidade completa,
com todas as garantias necessárias. Isso é muitas vezes
feito em consórcio com empresas de tecnologia.
Em função do atual aquecimento do mercado na

área de projetos de engenharia e mudança no perfil dos
profissionais que atuam no Gerenciamento de Projetos
vêm sendo cada vez mais levantadas questões sobre o
relacionamento entre cliente e Gerenciadora em grandes
empreendimentos. Alguns questionamentos pertinentes
colocados são:

Como os profissionais da engenharia de implantação de
projetos enxergam este tipo de relacionamento?

O que cobrar do cliente?

O que cobrar da Gerenciadora?

Qual a melhor forma de acompanhamento do empreendi-
mento por parte do cliente?

O que jamais deve ser esquecido na hora de estabelecer os
contratos de serviços de gerenciamento?

Pontos de atenção para o contratante
O cliente, na contratação de uma Gerenciadora nos

diferentes papéis em que a mesma pode desempenhar,
seja como Owner's Engineer (GÓMEZ 2006) para os con-
tratos do tipo EPCM e EPC, ou para os casos em que para
a conclusão do empreendimento várias empresas serão
contratadas desde a fase de engenharia até o comissiona-
mento, deve tomar uma série de cuidados no processo de
qualificação dos fornecedores do serviço de gerenciamen-
to. Dentre estes cuidados, destacamos:

Uma empresa de gerenciamento consolidada no mercado,
com um histórico de trabalhos de sucesso, aumenta as
chances de sucesso do empreendimento, mas isso não é
o bastante. É preciso conhecer detalhadamente a forma
de atração da empresa Gerenciadora, visitando projetos
em andamento e conversando com outras empresas que
tenham contratado seus serviços, em especial no caso de
projetos com características similares ao da contratante.

Buscar conhecer as instalações da Gerenciadora. Avaliar
seus recursos de tecnologia da informação e seus métodos
padronizados para atuar no gerenciamento de empreen-
dimentos pode evitar muitas surpresas desagradáveis já no
Início da atuação da Gerenciadora, em que uma grande
inércia no domínio do empreendimento muitas vezes é
causada pela demora na mobilização dos recursos de TI,
somada à falta de se ter uma metodologia de trabalho
devidamente acertada e validada entre as partes.

Buscar conhecer os valores da empresa e seus dirigentes,
afinal em um contrato de gerenciamento subentende-se
que a Gerenciadora será responsável por boa parte do
resultado final do empreendimento, e estará o tempo todo
representando e falando em nome da Contratante junto
aos seus fornecedores e ao mercado em geral.

Verificar se para as várias funções previstas em um contrato
de gerenciamento a empresa Gerenciadora possui uma
descrição de cargos com as devidas responsabilidades, com-
petências e habilidades bem-definldas. Solicitar entrevistas
com candidatos a atuar no contrato pela Gerenciadora.

Realizar uma avaliação da saúde financeira da empresa
candidata, afim de garantir que a mesma terá condições
de aportar rapidamente os recursos necessários ao bom
desempenho de suas atividades de gerenciamento.

Buscar verificar os pontos acima no mínimo em duas
empresas de renome.
Na fase de emissão de carta-convite para o serviço de

gerenciamento, o cliente deve estabelecer:

A compensação financeira pelos resultados alcançados
em contrapartida às multas contratuais é uma forma de
motivara busca por melhores resultados para o empreen-
dimento, além de consolidar a visão de que será estabele-
cida uma relação de ganha-ganha, baseada em princípios
de negociação cooperativa (MELLO 2004), portanto os
indicadores pelos quais será avaliada a Gerenciadora e seu
desempenho devem ser definidos com clareza de modo
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a estabelecer-se uma correlação clara entre o resultado

esperado e a remuneração do contrato.

Uma boa Gerenciadora sabe muito bem quais entradas

necessitará do seu cliente para a realização àe um bom ge-
renciamento, dependendo de em qual fase do empreendi-

mento ela será mobilizada, logo é muito importante definir
o momento inicial de atuação da Gerenciadora. Se logo

após o plano de negócio, na fase de escolha das alternati-
vas técnicas, na fase do desenvolvimento da implantação

ou na implantação propriamente dita.

Para que as candidatas à Gerenciadora possam avaliar os

riscos envolvidos no provável contrato, faz-se necessário um
detalhamento das informações a serem disponibilizadas

a estas para a condução do trabalho de gerenciamento
do empreendimento. Uma documentação bem detalha-

da do escopo de trabalho previsto deverá ser fornecida
ás candidatas, 'coberta por acordos de confidencialidade.
Sempre que necessário, deverão ser realizadas reuniões de

esclarecimento de dúvidas técnicas, cujas respostas deverão
ser compartilhadas com todas as candidatas.

Responsabilidades e autonomia da equipe de gerencia-
mento devem estar claras na fase de contratação, é muito

importante para os proponentes saber se o seu nível de
autonomia é compatível com o nível de responsabilidades

que o contrato irá imputar. Desta forma, uma avaliação
das chances de sucesso poderá ser realizada, e estes limites
de responsabilidades e autonomia poderão ser negociados

antes da mobilização. Uma vez que a relação cliente-
fornecedor esteja formalmente estabelecida, esta definição

se torna mais difícil e o dano para o empreendimento pode
ser irreversível.

Deixe claro, em tempo de contratação, como a empresa ou
empresas selecionadas serão avaliadas.

Se deseja que a Gerenciadora utilize métodos, processos
ou ferramentas de sua propriedade, deixe isso claro nos

documentos de licitação.
Na fase de avaliação das propostas para o serviço de ge-

renciamento, os seguintes aspectos são importantes, além
da verificação da aderência das propostas com o escopo

definido:

Avaliara organização inicial da equipe da Gerenciadora

proposta para o contrato em questão.

Avaliar o currículo dos profissionais que estarão envolvidos
no gerenciamento, e exigir que sejam estes mesmos profis-

sionais que farão parte da equipe do projeto.

As Gerenciadoras devem incluir em suas propostas uma

avaliação das competências dos profissionais propostos
frente aos requisitos de contrato, bem como apresentar um

plano de desenvolvimento das eventuais lacunas duran-
te a execução do contrato. Isso é necessário no caso de

contratos de longa duração e devido ao atual aquecimento
do mercado.

A infra-estrutura e os serviços de apoio que serão mobiliza-

dos devem ser compatíveis com o escopo e a dimensão do

empreendimento.

O prazo proposto pela Gerenciadora para iniciar os traba-
lhos após a concessão do contrato.

O tempo que a Gerenciadora necessita para apresentar

todos os procedimentos que serão adotados, bem como o
plano de gerenciamento do empreendimento - Masterplan

(se for o caso).

Por fim, definir com clareza como será a forma de medição
de progresso e pagamento de parcelas contratuais: se irá

ser por meio de relatórios semanais, quinzenais e mensais,

atrelados à liberação de eventos (compras de material,
entrega de relatórios etc). Não se recomenda contratação

com pagamentos vinculados à apresentação de relatórios

de horas trabalhadas.
No processo de controle do contrato de gerenciamento,

além da verificação de alcance das metas por meio das reu-

niões periódicas e dos relatórios de evolução, é salutar que
se inclua também um. processo de auditorias periódicas, a

fim de se verificar a consistência das informações disponi-

bilizadas pela Gerenciadora e o atendimento a requisitos
de saúde, segurança e meio ambiente, e a normas regula-

tórias aplicáveis ao empreendimento.

Outro ponto de atenção, que deve ser devidamente
definido antes do início dos trabalhos, é o processo de

gestão de mudanças de escopo a ser seguido no contrato:

quais serão os limites de atuação nesta frente por parte
da Gerenciadora? O que esta poderá alterar em termos
de escopo do projeto sem consulta prévia ao cliente? Por

último, é importante que seja definido um mecanismo
formal e eficaz que comunique ao cliente toda e qualquer

mudança de escopo que venha a ocorrer no projeto, em

todas as suas fases.

Pontos de atenção para
a Gerenciadora

Antes de assinar o contrato, procure obter informações

junto ao cliente, como:

Em qual fase do projeto a Gerenciadora iniciará o seu
trabalho.

Se haverá espaço para análise das informações disponi-

bilizadas pela Contratante e se estas são suficientes para

montar o plano de Gerenciamento do Empreendimento,
pois muitas vezes a Gerenciadora se vê diante de um

projeto que estava engavetado há tempos por falta àe

recursos, e que agora está sob uma situação de urgência
para implantação. Tal cenário muitas vezes gera ansiedade

na Contratante, fazendo com que após o início do contrato

haja pressão para iniciara implantação em detrimento do
planejamento, o que na maioria das vezes resulta em baixo

desempenho da Gerenciadora.

Defjnirjunto ao cliente as diretrizes para concessão de

meios eficientes de comunicação entre as partes interessa-

das do projeto.

Defínirjunto ao cliente se a Gerenciadora terá autonomia

para contratar empresas de apoio, como projetistas, ou de-

verá trabalhar com empresas indicadas pelo cliente. Neste
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último caso, fazer uma avaliação prévia da qualificação des-
tas empresas e de sua adequação ao projeto, usando poder
de veto (devidamente justificado junto ao cliente), caso ache
necessário para um bom desempenho do projeto.

Estabelecer quando e quais recursos (humanos, materiais e
financeiros) deverão ser disponibilizados pelo cliente.

Estabelecer deforma ciara e precisa os limites de autono-
mia da Gerendadora no que diz respeito à organização e à
gestão dos fornecedores.

Ratifica r junto ao cliente as metas do empreendimento, a
fim de que estas estejam claras e compreensíveis, e se possa
promover durante todo o projeto um processo de Gestão à
Vista.

Elaborar junto ao cliente o plano de integração da Gerencia-
dora com a equipe do cliente e demais pessoas que atuarão
no projeto. A contraparte do contrato pelo lado do cliente,
além de estar bem-definida, deve ter poder suficiente para a
tomada de decisões relativas ao contrato, bem como apoiar
a Gerendadora nos processos da organização contratante
que interferem no andamento do empreendimento.

Outro ponto importante que deve ser negociado com o
cliente é o down payment, adiantamento ou alavanca-
gem financeira. Este recurso auxilia a Gerendadora a arcar
com os custos fixos de mobilização, que neste momento
representam o maior percentual do custo de um contrato de
gerenciamento.
Uma vez que a Gerendadora tenha sido contemplada

com o contrato é importante que ela tenha em mente que
deverá criar e manter instrumentos capazes de mostrar ao
cliente que a execução do empreendimento agregará valor
ao seu negócio. Para isso, ela deve manter um processo de

verificação do desempenho do contrato onde sejam levados
em conta:

O atendimento das metas contratuais na visão da Contra-
tante.

O atendimento das metas do seu próprio negócio como
Gerendadora na execução do contrato.

Verificação contínua da satisfação do cliente com o em-
preendimento, pois conforme (CAMILO 2003) "o rela-
cionamento com clientes é o passaporte para o futuro da
organização vencedora".
Além disso é importante definir e manter um fórum

comum (Giente-Gerenciadora) para resolução de proble-
mas e pendências, composto por representantes com poder
de decisão sobre o empreendimento.

Conclusão
Neste trabalho apresentamos aspectos importantes

relacionados ao uso de empresas gerenciadoras na im-
plantação de grandes empreendimentos de engenharia,
uma modalidade de contratação cada vez mais comum no
mercado atual, em que muitas empresas estão com grande
número de projetos de expansão em carteira e contam com
equipes técnicas ou de gerenciamento sem condições de
acompanhar diretamente e ao mesmo tempo a execução de
todos os seus projetos.

Foram apontados pontos de atenção a serem conside-
rados tanto por contratantes/clientes quanto por empresas
gerenciadoras. Acreditamos que a observância de tais pon-
tos aliada a um espírito de parceria, baseado nos princípios
de negociação cooperativa, podem contribuir para o sucesso
de empreendimentos de engenharia que se utilizam desta
modalidade de contratação.

R E F E R Ê N C I A S

BLANCO, Mirían. (2008). A vez do boom industrial. Revista
Construção e Mercado, número 84, julho de 2008.

CAMILO, Ronaldo Darwich. (2003). Modelagem Dinâmica da
Gestão: passos para a excelência e resultados superiores. Belo
Horizonte: Instituto Qualidade Minas.

CÒMEZ, Luis Alberto. Coelho, Christianne C.S. Reinisch. Duelos

Filho, Elo Ortiz. Xavier, Sayonara Maríluza Tapparo. (2006).

Contratos EPCTurnkey. Visual Books.

MOTTA, Débora. (2008). SIDERURGIA: Setor cresce
no País, diz presidente do IBS. 1B On-line, publicado no
Investnews - http://indexet.gazetamercantil.com.br/
arquivo/20o8/o6/03/286/SIDERURGIA:-Setor-cresce-no-
Pais,-diz-presidente-do-IBS.lrtml, [oy-set-abbS].

KUIVEN, Cláudio M. (2006). Gerenciamento de Projetos
segundo o PMI. Porto Alegre: PMI-RS.
MELLO, José Carlos Martins F. de. (2004). Negociação Baseada
em Estratégia. Editora Atlas.

Mundo Project Management

Text Box
VASCONSELOS, Ivo M. et al. Serviços de Gerenciamento, Mundo Project Management, Curitiba, p. 60-64, out/nov. 2008.




