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ÁREAS DE CONHECIMENTO EM
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
•

Gerenciamento de Integração do projeto

•

Gerenciamento das Partes Interessadas do projeto

•

Gerenciamento do Escopo do projeto

•

Gerenciamento do Tempo / Cronograma do projeto

•

Gerenciamento de Custos do projeto

•

Gerenciamento da Qualidade do projeto

•

Gerenciamento dos Recursos do projeto

•

Gerenciamento das Comunicações do projeto

•

Gerenciamento de Riscos do projeto

•

Gerenciamento das Aquisições do projeto

Conceitos

5 - GRUPOS DE PROCESSOS

INICIAR
PLANEJAR

CONTROLAR

EXECUTAR

ENCERRAR

Os 5 Gru p os de
Processos
Início do
Projeto ou Fase
do Projeto

MONITORAMENTO

Término do
Projeto da Fase
do Projeto

PLANEJAMENTO

ENCERRAMENTO

INICIAÇÃO

EXECUÇÃO

CONTROLE

2- ASPECTOS BASICOS DA GESTÃO DA
INTEGRAÇÃO
3- ETAPAS DA GESTÃO DA
INTEGRAÇÃO

AREAS DA GESTÃO DE PROJETOS

1-INTEGRAÇÃO

Inclui todos os processos requeridos para
assegurar que os diversos elementos do projeto
estejam adequadamente coordenados.

Projetos
1-ETAPAS DA INTEGRAÇÃO
• Desenvolver a equipe de projeto
• Desenvolver o Plano de Gerenciamento do
projeto

•

Orientar e gerenciar o trabalho do projeto

• Monitorar e controlar o trabalho do projeto
• Realizar o Controle integrado de mudanças
• Encerrar o projeto ou fase

Integração no Planejam ento

MONITORAMENTO
PLANEJAMENTO

ENCERRAMENTO

INICIAÇÃO

EXECUÇÃO

CONTROLE

Integração na Execução

Qu alidade n a
Execu ção

Suprimentos / Aquisições na Execução

Integração no Monitoram ento e Controle

Qualidade no Monitoram ento e Controle

Os Riscos no Monitoramento e Controle

PLANEJAMENTO E
GERENCIAMENTO DA
INTEGRAÇÃO

GERENCIAMENTO DE
INTEGRACAO
FASES DO PROJETO

INICIAÇÃO

AUTORIZA O
PROJETO OU
FASE DO
PROJETO

PLANEJAMENTO

DEFINE E
REDEFINE
OBJETIVOS
PLANEJA
ACOES PARA
ALCANÇAR
OBJETIVOS E
ESCOPO DO
PROJETO

EXECUÇÃO

INTEGRA
PESSOAS E
RECURSOS
PARA
REALIZACAO
DO PROJETO

MONITORAMENTO E
CONTROLE

MEDE E
MONITORA
REGULARMENTE
O PROGRESSO
DO PROJETO,
TOMANDO ACOES
CORRETIVAS
QUANDO
NECESSARIAS

ENCERRAMENTO

FORMALIZA A
ACEITACAO
DO PRODUTO
FINAL
ORDENADO
DE PROJETO

Visão Geral dos Processos
Gerenciamento da
Integração

• Termo de Abertura
do Projeto

• Declaração de
escopo preliminar
do projeto

• Plano de
gerenciamento
do projeto

• Entregas
•Mudanças solicitadas
•Solicitação de
mudanças
implementadas
•Ações corretivas e
preventivas
implementadas

•Reparo de defeito
implementado
•Informações sobre
desempenho do
trabalho

Visão Geral dos Processos
Gerenciamento da
Integração

• Ações corretivas
e preventivas
recomendadas
•Previsões

•Reparos de
defeitos
recomendados
•Mudanças
solicitadas

• Solicitações
aprovadas e rejeitadas
•Plano de
gerenciamento do
projeto (atualizada)
•Declaração do escopo
(atualizada)
•Ações corretivas e
preventivas aprovadas
•Reparos de defeitos
aprovados e validados
•Entregas

• Procedimento de

encerramento
administrativo e de
contrato
•Produto, serviço e
resultado final
•Ativos de
processos
organizacionais
(atualização)

PLANEJAMENTO DE
INTEGRACAO
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
OU PROJECT CHARTER
• Autorização formal;
• É emitido fora da
organização do projeto;
• O gerente é inserido no
projeto o mais cedo
possível, de preferência
antes do planejamento;
• Concede autoridade ao
gerente do projeto
• Pode ser aberto numa
fase de estudo,
concorrência ou obra,
dependendo do
empreendimento;

Deve conter:
• Justificativa/Objetivo;
• Entendimento negócio;
• Expectativas do Cliente;
• Gerente;
• Análise Stakeholders;
• Restrições;
• Premissas;
• Orçamento esperado;

PLANEJAMENTO DE
INTEGRACAO
DEFINIÇÃO DO ESCOPO
PRELIMINAR DO PROJETO
• Definição;
• Características;
• Limites;
• Produtos e serviços;
• Aceitação;

• Controle;
• A equipe de escopo fará

a versão final.

Deve conter:
• Objetivo;
• Requisitos do produto;
• Critérios de aceitação;
• Limitações;
• Entregas parciais e totais;
• Premissas e restrições;
• Riscos;
• Marcos de cronograma;
• EAP inicial;
• Organização.

PLANEJAMENTO DE
INTEGRACAO
AÇÕES
ORIENTAR E GERENCIAR MONITORAR E CONTROLAR
TRABALHO
EXECUÇÃO
• Executar atividades para
realização do projeto;
• Treinamento e gerenciamento
de equipe;

• Informações vem de cada
área de conhecimento;
• Comparação projetado x
realizado;

• Procedimentos rotineiros para
implementação do projetado;
• Gerenciar fornecedores;
• Gerenciar riscos;

• Avaliação de desempenho;
• Informações precisas e
corretas;
• Avaliação de riscos;

• Adaptação de mudanças;
• Coleta de dados;
• Documentação.

PLANEJAMENTO DE
INTEGRACAO
SAÍDAS
ORIENTAR E GERENCIAR
EXECUÇÃO
• Solicitação de mudanças:
escopo, prazo e/ou tempo;
• Mudanças aprovadas;
• Ações corretivas

implementadas;
• Ações preventivas
implementadas;
• Informações sobre desempenho
do projeto : escopo, prazo,
tempo e lições aprendidas.

MONITORAR E
CONTROLAR TRABALHO
• Ações corretivas
recomendadas;
• Ações preventivas
recomendadas ;
• Previsões, com base nas
informações e conhecimento
disponíveis até o momento;

PLANEJAMENTO DE
INTEGRACAO
CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS
•Realizado ao longo do projeto;
• Obra é um projeto com um número razoável de

mudanças;
• Identificação das mudanças;

• Fatores que possam dificultar mudanças a gestão
integrada;
• Revisões e aprovações (quem aprova?);
• Manutenção da linha de base do projeto;
• Documentação dos impactos totais das mudanças ocorridas;

• Influência no prazo, custo e qualidade

PLANEJAMENTO DE
INTEGRACAO

ENCERRAMENTO DO PROJETO
• Pode ser feito o encerramento por fases do projeto;
• Encerrar o projeto caracteriza a finalização de
atividades ou grupo de processos do próprio

projeto ou de uma fase associada a ele;
• Verificação e documentação da entrega;
• Formalização da entrega.

PLANEJAMENTO DE
INTEGRACAO
ENCERRAMENTO DO PROJETO - SAÍDAS
Procedimento Administrativo
• Desenvolver metodologia passo a passo para fechamento
administrativo, atribuindo responsabilidades à equipe e aos
stakeholders ;
• Atividades integradas para coletar informações e fazer
registros sobre o projeto;
• Análise dos sucessos e fracassos;
• Lições aprendidas;

• Arquivamento das informações para uso futuro.

PLANEJAMENTO DE
INTEGRACAO
ENCERRAMENTO DO PROJETO - SAÍDAS
Procedimento de Encerramento de Contratos

• Atividades para resolver e encerrar qualquer tipo
de contrato relacionadas ao projeto;

• Desenvolver metodologia passo a passo para
encerramento,incluindo atribuição de
responsabilidades a equipes e stakeholders;

PLANEJAMENTO DE
INTEGRACAO
ENCERRAMENTO DO PROJETO - SAÍDAS
Ativos de Processos Organizacionais
• Documentação de aceitação formal: declarações de aceitação
provisória ou definitiva;
• Arquivo do projeto: desenhos, plano de gerenciamento
(escopo, custo, cronogramas, controle qualidade, calendários,
registros e impactos de risco, etc.;
• Documentos de encerramento do projeto: aceito do corpo de
bombeiros, ISS, habite-se, etc.;

• Histórico: informações e lições aprendidas.

GESTÃO DA INTEGRAÇÃO
E A GESTÃO DA QUALIDADE
E PRODUTIVIDADE

1- GESTÃO DA QUALIDADE
Pretende-se incentivar a melhoria da Gestão da Qualidade nas fases
de Projeto e Construção através da proposição de um Modelo de
Procedimentos de Qualidade que pretende :


Definir a seqüência das tarefas que ocorrem ao longo do processo
construtivo



Integrar as atividades técnicas dos Projetos visando a redução de
custos e aumento de produtividade das Obras.



Otimizar e integrar as atividades de Construção de Obras tendo
como foco principal a satisfação do cliente e o processo de
Melhoria Continua preconizado pelas Normas ISO 9000.
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GESTÃO DA QUALIDADE - CONSIDERAÇÕES GERAIS
O sucesso na implantação de um Programa de Qualidade depende:

 Da busca da eficiência competitiva e da melhoria contínua
 De definir Qualidade através das características do produto e da
ausência de defeitos
 Busca da redução de custos e da maior produtividade, eficiência
e competitividade da construtora
 Do aumento de produtividade com ganho de eficácia
 De trabalhar com o foco voltado para a satisfação do Cliente

 De programas de Educação e Treinamento visando
capacitar seus Recursos Humanos
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GESTÃO DA QUALIDADE-CONSIDERAÇÕES GERAIS
O sucesso na implantação de um Programa de Qualidade depende:

 Da redução de Custos da Construção e da redução dos altos
índices de desperdícios
 Do desenvolvimento de Técnicas Construtivas Racionalizadas
 Da otimização dos processos produtivos
 Da reorganização da Estrutura Organizacional desde o canteiro
de Obras até os Setores Administrativos
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Diferença entre os Indicadores de
Produtividade e Qualidade

Indicadores
Dizem respeito a

Produtividade
Modo de usar os recursos

Qualidade
Satisfação dos clientes
Eficácia

Medem

Eficiência

Tem foco

No esforço

Nos resultados

Indicam

Como fazer

O que fazer

Ensinam

Fazer certo as coisas

Seus índices

Tem no denominador o
fator a ser avaliado

Fazer as coisas certas
Expressam o grau de aceitação de uma característica

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA ISO – 9000
REGISTROS
DA

RESPONSABILIDADE
DA

DA

ADMINISTRAÇÃO

QUALIDADE

AUDITORIA

QUALIDADE

SISTEMA

MANUSEIO,

ANÁLISE CRÍTICA
DE
CONTRATO

EMBALAGEM
E
ARMAZENAGEM

AÇÕES

QUALIDADE TOTAL
ISO 9000

CORRETIVAS

CONTROLE
DE
EQUIPAMENTOS

E
PREVENTIVAS

CONTROLE
DE
DOCUMENTOS

INSPEÇÃO
E
ENSAIOS

ASSISTÊNCIA

CONTROLE DE
SERVIÇO
NÃO - CONFORME

PÓS - OCUPAÇÃO

TREINAMENTO,
SERVIÇOS ASSOCIADOS,
TÉCNICAS ESTATÍSTICAS

CONTROLE
DE
PROJETO

CONTROLE
DE
PROCESSO

IDENTIFICAÇÃO
E
RASTREABILIDADE

SUPRIMENTOS /
CONTROLE
DE ESTOQUES

CICLO PDCA-PROCESSOS DE QUALIDADE:
Círculo de Deming: retro alimentação da Qualidade

P- PLAN
(planejar)

D-DO
(executar)

CIRCULO
DE
DEMING
P.D.C.A
A-ACT
(realimentar)

C-CHECK
(conferir)

Figura 6.2: Círculo de Deming: retro alimentação da Qualidade THOMAZ (2001).
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ESQUEMA DO PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA

Melhoria Contínua do Sistema de
Gestão da Qualidade

Responsabilidade
da direção

Clientes

Gestão de
recursos

Clientes

Medição, análise
e melhoria

Entrada
Saída
Requisitos
Entrada

Realização do
produto

Satisfação

Produto

Figura 6.3: Esquema do Processo de ABNT
Melhoria Continua
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- NBR
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Saída

ISO 9000

3- Qualidade na Construção Civil
Porque Qualidade na Construção?
 Crescente exigência por parte do proprietário,
exigindo maior eficiência e aumento de produtividade
 Alta incidência de falhas patológicas nos serviços de
construção, gerando elevados níveis de desperdício de
materiais


Preocupação das construtoras em elevar o nível de
acabamento de suas edificações no mercado cada vez
mais competitivo, gerando redução de retrabalho e
dos custos da produção
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ESTRATÉGIA

INTERVIR NO PROCESSO PRODUTIVO
PROJETO / OBRA

DIMINUIR CUSTOS
ELEVAR PRODUTIVIDADE
DIMINUIR FALHAS
DIMINUIR RECLAMAÇÕES
DIMINUIR DESPERDICIO

FALHAS PATOLÓGICAS
Alto custo dos reparos
Perda de imagem da construtora
Perda de clientes

QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO
EXIGÊNCIAS DO CONSUMIDOR
Qualidade da edificação
Nível de conforto da edificação
Preço / condições de venda
Atendimento / Prazos de entrega
Baixo custo de manutenção

MERCADO COMPETITIVO
Nivelamento do desempenho dos produtos
Nivelamento de preços
Margem de lucro menor
Políticas agressivas de vendas

QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO
DESPERDÍCIO DE RECURSOS
Materiais
Baixa produtividade
Projetos não otimizados
Falta de planejamento

GESTÃO DA QUALIDADE E INTEGRAÇÃO

Qualidade para as empresas Construtoras contemplam basicamente
os seguintes elementos:


Qualidade em Recurso Humanos;



Qualidade no Processo Comercial;



Qualidade no Projeto;



Qualidade em Suprimentos e Materiais;



Qualidade na Construção e Gerenciamento das Obras;



Qualidade na Operação e Assistência Técnica Pós - entrega
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GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO
MINIMIZAR PERDAS E DESPERDÍCIOS


As perdas e/ou desperdícios no canteiro de obras ocorrem
de diferentes maneiras:
 mau exercício do poder de compra,
necessidade de recuperação de patologias,
armazenamento inadequado,
processo produtivo de má qualidade , etc.



Não cabe mais às construtoras repassar o Custo das
perdas ao consumidor, tornando-se necessárias medidas que

visem a redução das perdas.
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4 - QUALIDADE NO PROJETO

• Organização das etapas do desenvolvimento de projetos,
definindo prazos, responsabilidades e alcance dos mesmos.
• Análise das soluções técnicas propostas pelos projetistas visando
melhor desempenho da edificação e a redução de custos
de produção, através da racionalização do processo
de construção e dos custos de operação e manutenção.
• Compatibilização e definição das variáveis dos projetos
de arquitetura, fundações , estruturas e instalações
• Elaboração de projetos executivos a partir das compatibilizações
realizadas e acompanhamento da execução dos mesmos.
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PROBLEMAS DE QUALIDADE e INTEGRAÇÃO
dos PROJETO

• Acréscimo

de custos de construção por causa de soluções não

otimizadas.

• Erros de execução por falta de detalhamento
• Quantificações de materiais e compras erradas por falta de
informações

•Paradas de serviços por interferências entre projetos, falta de
compatibilização e/ou falta dos mesmos.
•Baixo desempenho, devido a projetos de baixa qualidade,
elaborados, com reclamações e alto custo de reparos
•Desperdício de materiais
GEOCONSULTT
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Qualidade
no Projeto

Qualidade na
solução do
projeto

Qualidade do produto final
Facilidade de construir
Custos

Qualidade na
descrição do
projeto

Projeto executivo
Memorial descritivo
Especificações técnicas

Qualidade no
desenvolvimento
do projeto

●Diretrizes e parâmetros
de projeto
●Análise crítica de projetos
●Controle de recebimento

TENDENCIAS ATUAIS DA GESTÃO
DA INTEGRAÇÃO

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Tecnologia e Inovação
1.1- GESTÃO COM ERP-Planejamento dos Recursos da empresa
•

O ERP-Enterprise Resource Planning é uma solução de software que
integra várias esferas funcionais em uma organização

•

ERP é um software específico , que se propõe a fazer a gestão
integrada, de toda ou parte, da operação e administração da empresa.

•

É um sistema de gestão que integra as informações de todas as áreas
da construtora, coordenando dados, ações, que de outra forma, estariam
dispersos e desorganizados; em função das demandas por redução de
custos e aumento da produtividade na construção .

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Tecnologia e Inovação
1.1- GESTÃO COM ERP
Com um sistema ERP a empresa construtora consegue:
● Qualidade e eficácia; ● Redução de custos
● Agilidade empresarial; ● Eliminar o uso de interfaces manuais;
● Otimizar a qualidade ; ● Otimizar o processo de tomada de decisão;
● Redução de estoque; ● Eliminar a redundância de atividades;
● Reduzir as incertezas do Lead time;
● Reduzir o tempo dos processos gerenciais;
● Melhor controle das operações da empresa;

Logo, o ERP é um software que facilita a tomada de decisões e torna
a produção mais inteligente, rápida e eficiente.

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Tecnologia e Inovação
1.2- LEAN CONSTRUCTION-Construção Enxuta
•

A produção é enxuta, pois ás perdas estão relacionadas ao consumo de
materiais, mão de obra, equipamentos e capital, procurando atender os
requisitos dos clientes internos e externos.

•

Metodologia de gerenciamento integrada de obras que tem como base os
seguintes princípios:

•

● Reduzir atividades que não agregam valor, pois cada processo
consiste em um fluxo de materiais, desde a matéria-prima até o produto
final.

•

● Aumentar o valor do produto de acordo com as necessidades dos
clientes

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Tecnologia e Inovação
1.2- LEAN CONSTRUCTION-Construção Enxuta
•

● Reduzir a variabilidade, pois a construção de edifícios ou estruturas
envolve variações relacionadas a fornecedores, métodos construtivos,
tempo de execução e à demanda dos clientes

•

● Reduzir o tempo de ciclo, que tem origem na filosofia Just in Time. O
tempo de ciclo é composto por todas as atividades de transporte, espera,
processamento e inspeção para a produção de um determinado produto.

•

Aumentar a transparência dos processos, pois transparência de gestão
dentro e fora do canteiro de obras é fundamental para que erros, gargalos
e oportunidades possam ser identificados com maior facilidade, agilizando
a tomada de decisão

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Tecnologia e Inovação
1.3- MODELAGEM BIM - Modelagem da Informação da Construção,
•

O projeto ideal realizado em BIM-Building Information Modeling deve
agregar todas as partes envolvidas no planejamento de uma construção,
fornecendo informações aprofundadas sobre cada detalhe da construção e
que podem ser utilizadas por todos os envolvidos,

•

O BIM trabalha com modelos 3D, que gera comunicação mais
eficiente entre os participantes do projeto e fluência no
compartilhamento de informações da construção.

•

Entre as principais vantagens com o uso do BIM tem-se :

● Cumprimento das datas estipuladas no cronograma de obras e
oportunidade de testar soluções previamente;

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Tecnologia e Inovação
1.3- MODELAGEM BIM - Modelagem da Informação da Construção,

•

VANTAGENS DO BIM

•

● O projeto pode ser revisado facilmente, o que ajuda a garantir mais
precisão e avaliar alternativas para otimizar recursos e processos;

•

● Banco de dados único, com as informações de todas as disciplinas
consolidadas e atualizadas

•

● Fácil identificação de elementos

•

● Alterações sem retrabalho e maior velocidade para alimentar outras
etapas do projeto, como orçamentos e cronogramas.

•

● Controle de custos, para garantir a margem de lucro estipulada pela
construtora.

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Tecnologia e Inovação
1.3- MODELAGEM BIM - Modelagem da Informação da Construção,
•

● Compatibilização de projetos da construção, fica mais fácil com a
modelagem BIM (topográfico, estrutural, hidráulico, elétrico ,
arquitetônico, etc) . Softwares que aplicam o conceito BIM, tais como: o
Autodesk Revit ,Vector Works e ArchiCad

•

Quando no orçamento já estão apontados quais projetos serão
compatibilizados, há diminuição de custo e tempo gasto no canteiro de
obras e os ganhos são garantidos pela redução do desperdício e
eliminação do retrabalho

•

● Integração de BIM com módulo de Orçamento de um software
ERP, contribuindo com a Gestão da Obra. Ou seja, podemos exportar os
quantitativos do BIM e gerar planilhas de Orçamento dentro do ERP

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Tecnologia e Inovação
1.4- CONSTRUTECH-Startaps
● Construtech é o modo como são chamadas as startups do setor
● Com base na tecnologia , procuram resolver problemas da indústria da
construção.

● Estão gerando impacto na construção civil , passando a ser componente
transformador no desenvolvimento do mercado; principalmente no caso:
►Da digitalização de rotinas,
►Da computação na nuvem e

►Da integração de processos

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Inovação
1.5- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL / ROBÔTICA
●

●

A IA-Inteligência Artificial irá adicionar produtividade aos projetos,
ajudará a organizar o fluxo de trabalho, interagir com os recursos e
responder aos planos de projeto com sugestões para aumentar a eficiência
do processo.
A Robótica aumenta a produtividade e a eficiência, com redução de
custos, principalmente porque a construção civil por ser muito artesanal. é
muito dependente da mão de obra. O robô é um dispositivo ou conjunto de
dispositivos que envolve eletromecânica ou biomecânica. Tem-se
atualmente três tipos de robô, a seguir:

● A- Por controle remoto, muito utilizado em;
► Demolições, devido ao alto índice de acidentes de trabalho;
► Perfurações , integrado com o modulo BIM
► Exo-esqueleto, para içamento de materiais e uso de ferramentas,

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Inovação
1.5-INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL/ ROBÔTICA
● Pre-programado ou semi-autônomo, utilizado em:
►Execução de alvenaria, com maior produtividade que os operários
►Impressâo 3D, gerando obra mais limpa
►Processo produtivo integrado, onde a obra passa a ser uma montagem

● Autônomo ( software + hardware ), utilizado em:
► Terraplenagem, planejado através de software integrado com o robô
► Mineração, robô conectado á Internet faz escavação retirando os
minérios

Projetos

1-INTEGRAÇÃO-Tendências DE Inovação
1.6-INTELIGENCIA ARTIFICIAL / TECNOLOGIA DRONE

•

Os drones são veículos aéreos não tripulados-VANTs, que estão
mudando a realidade dentro dos canteiros de obra, pois funcionam como
mini robôs voadores que se movem por meio de um controle remoto.

•

O drone é todo e qualquer tipo de aeronave, que pode ser controlada
nos três eixos, sem piloto a bordo, é controlado a distância e faz a
captura de imagens aéreas

•

Os drones são comandados por software que interpreta as imagens e
tem acessórios leves : garras, câmaras ou sensores.

•

São úteis para fazer capturas de imagens da obra e servem como
ferramenta para chegar a terrenos de difícil acesso e áreas de controle
que precisam ser monitoradas.

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Inovação
1.6-INTELIGENCIA ARTIFICIAL / TECNOLOGIA DRONE
Os drones são estáveis e fáceis de controlar enquanto no ar, permitem
estudar detalhadamente a evolução da construção de uma edificação,
com altíssima resolução digital a custo inferior ao de uma filmagem
aérea;

Entre os inúmeros casos de aplicação de drones tem-se :
● Monitoramento de áreas, através da captura de imagens
● Içamento de cabos, em linhas de transmissão
● Mapeamento de áreas, além de avaliação de terrenos para incorporação
● Estudos de terraplenagem e levantamentos topográficos preliminares
● Identificação de pontos que demandam manutenção
● Agricultura, onde sobrevoa a área e verifica setores que precisam de
adubação
● Fazer tour para compra de imóveis

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Inovação
1.7-COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

•

Projetos bem compatibilizados são determinantes para evitar
imprevistos com interferências no canteiro de obras, no intuito de evitar
retrabalhos, reduzir prazos, além de minimizar desperdícios e custos.

•

Compatibilizar projetos é atividade complicada para Projetistas,
construtores e gerenciadores, fato simplificado com soluções como
a modelagem 3D através do BIM (Building Information Modeling)

•

O BIM permite criar digitalmente modelos virtuais precisos de uma
construção, tornando a compatibilização de interferências,
automatizada, liberando o coordenador do projeto para a realização de
serviços mais complexos

•

Os modelos 3D são compartilhados e visualizados em qualquer lugar,
inclusive no canteiro de obras; e o projeto pode ser alterado ou
atualizado em tempo real

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências de Inovação
1.7-COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
•

Projetos bem compatibilizados são determinantes para evitar
imprevistos com interferências no canteiro de obras, no intuito de evitar
retrabalhos, reduzir prazos, além de minimizar desperdícios e custos.

•

Compatibilizar projetos é atividade complicada para Projetistas,
construtores e gerenciadores, fato simplificado com soluções como
a modelagem 3D através do BIM (Building Information Modeling)

•

O BIM permite criar digitalmente modelos virtuais precisos de uma
construção, tornando a compatibilização de interferências,
automatizada, liberando o coordenador do projeto para a realização de
serviços mais complexos

•

Os modelos 3D são compartilhados e visualizados em qualquer lugar,
inclusive no canteiro de obras; e o projeto pode ser alterado ou
atualizado em tempo real

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências da Inovação
1.7-COMPUTAÇÃO EM NUVEM ( cloud computing )
•

O uso de plataformas de colaboração baseadas em nuvem (cloud
computing), é recomendável para evitar falhas na gestão de
projetos, tais como: atrasos no cronograma, custos que extrapolam o
orçamento, retrabalhos e desperdício de recursos (financeiros e
humanos).

•

A computação em nuvem permite o acesso e o armazenamento de
dados em servidores compartilhados e interligados via internet.

•

A solução permite às empresas contratar pacotes de serviços e
infraestrutura ajustáveis às suas necessidades, diminuindo o custo
de instalação.

•

Na construção civil ou pesada, onde os colaboradores estão
dispersos em diferentes locais, tal portabilidade significa
comunicação e compartilhamento de informações mais efetivos.

.

Projetos
1-INTEGRAÇÃO-Tendências da Inovação
1.7-COMPUTAÇÃO EM NUVEM ( cloud computing )

•

Empreendimentos que utilizam plataforma de gestão de
obras, na nuvem, conseguem centralizar todas as
informações em relatórios facilmente visualizáveis.

•

A tecnologia da informação em nuvem permite às
empresas:
● Gerenciamento Integrado on line das atividades do dia a dia;
● Reunir os projetos arquitetônico e complementares em um único
local , favorecendo o controle de mudanças no escopo;
● Compartilhar as informações do projeto entre os envolvidos,
agilizando a comunicação;
● Reduzir custos com aquisição e gerenciamento de TI.

PRINCIPAIS FLUXOGRAMAS DA
GESTÃO DA INTEGRAÇÃO DE
PROJETOS E OBRAS

INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROJETO, GESTÃO
DA QUALIDADE E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS
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INTEGRAÇÃO DO PROJETO E DA CONSTRUÇÃO
 Comprometimento e esforço conjunto dos projetistas e
construtores. A efetiva coordenação de projetos junto a medidas
conjuntas na etapa de construção, podem reduzir os custos
A implementação da coordenação de projetos inicia na análise
dos problemas que ocorrem pela falta de compatibilização, e a
partir
daí desenvolver os procedimentos que nos levarão ao
controle do processo
 Procedimentos futuros de otimização de projetos, padrões e
tecnologias construtivas serão facilitados, pois haverá um registro
fiel dos sistemas projetados e efetivamente executados, o que
inclusive facilitará as operações de manutenção
 Engenheiros , Mestres e encarregados de obra passam a se dedicar
exclusivamente à gestão do processo de produção
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RESULTADOS E
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA
GESTÃO DA INTEGRAÇÃO DE
PROJETOS E OBRAS

Resultados a obter com a Integração









Melhoria da
organização da
empresa de Engenharia
Definição clara de
atribuições
Padronização de
processos
Redução de retrabalho
no processo de projeto
e construção
Diminuição dos erros
de projeto e obras
Aumento da
produtividade









Melhoria da qualidade
do projeto e das obras
Melhoria do
atendimento ao cliente
Redução das
reclamações de clientes
Aumento da satisfação
do cliente
Rastreabilidade dos
problemas
Diferenciação da
imagem da empresa no
mercado

CONSIDERAÇÕES FINAIS - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO
As tendencias atuais levaram as construtoras a buscarem nos programas de
Qualidade Total e Tecnologias construtivas modernas, a forma de conseguirem atingir
maior eficiência e melhoria continua na produção de edifícios , e obter melhores
condições de competitividade no mercado.
A necessidade das construtoras de implementar a redução de desperdícios de

materiais

e de mão de obra contribuiu para otimizar a Gestão dos Recursos

Humanos e materiais de construção, como forma de aprimoramento do
Gerenciamento das construções , otimizando o relacionamento com clientes e
fornecedores.
As construtoras além de investir em tecnologia, tem adotado Sistemas de Gestão da
Qualidade como estratégia de longo prazo visando atingir as metas de Qualidade com
otimização de produtividade e sua conseqüente redução dos custos da construção .
GEOCONSULTT
Engenharia de Projetos

CONSIDERAÇÕES FINAIS - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO
Verificou-se a necessidade de quantificar volumes de perdas e desperdícios nas
diversas fases da construção civil , identificar suas causas e propor alternativas
saneadoras visando otimizar a produtividade e a competitividade.
O perfil gerencial do novo Engenheiro de obras, deve basear-se no
conhecimento de modernos processos construtivos tais como: novas formas
metálicas, novos painéis pré moldados de fachadas, novos sistemas de instalações.
 As inovações tecnológicas serão fator diferencial competitivo das construtoras
visando a modernização dos processos construtivos com os conseqüentes ganhos
de produtividade e redução de custos.
As construtoras passam a adotar estruturas de gestão mais enxutas e ágeis
exigindo alto grau de flexibilidade, capacidade de decisão , e redução do custo
pós- entrega da Obra .
GEOCONSULTT
Engenharia de Projetos

Curso Intensivo:

GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL

Será realizado no Instituto de Engenharia
de São Paulo , no período de 12/06-Quarta
feira a 14/06-Sexta feira das 18:30 as 22:30 .
Para maiores detalhes, entrar no link Cursos
do site www.iengenharia.org.br e poderão
fazer
inscrição Engenheiros, Arquitetos
,Tecnólogos , pois as vagas são limitadas.

Prof Carlos Williams Carrion

Lançamento do livro ao preço promocional de RS 60,00

