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MBA Gestão de Negócios, Pessoas,
Processos e Projetos (GN3P)

 Apresentar os principais conceitos e ferramentas em gestão, 
proporcionando condições para desenvolvimento e aprioramento de 
competências gerenciais.

 Gestores ou potenciais gestores com experiência, com foco na 
articulação dos processos de negócio, pessoas e processos.

 Possibilita a articulação com o programa de mestrado em 
administração, em Universidades Francesas (Tours e Bordeaux), além de 
cursos de extensão na França e nos EUA.

2 anos na área

Entrevista
Análise de Currículo
Teste Escrito

Cidade Universitária
Fundão – UFRJ

Mais Informações: www.nppg.org.br
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EDITORIAL

 Esta edição da revista G&G aborda as questões relacionadas aos 
assuntos de gestão e de gerenciamento em duas partes, com duas capas 
opostas e paginação invertida. Dessa forma, desejamos provocar no leitor 
o interesse nos temas de Gestão e Gerenciamento, cernes da nossa 
proposta editorial.
 Com o foco aberto na ‘Gestão’, descrevemos o encerramento do IV 
CIRMARE, com destaque para quatro artigos sobre Reabilitação Urbana. 
Os dois primeiros artigos analisam as vistorias e os processos de inspeção 
técnica; o terceiro trata de como utilizar compósitos de fibras de carbono na 
reabilitação, o último apresenta um case de requalificação e reconstrução 
de um centenário casarão no Rio de Janeiro.    
 Finalmente, não poderíamos deixar de manifestar nossa preocupação 
pelo momento de incertezas quanto ao cumprimento dos cronogramas de 
revitalização do polo central da cidade do Rio de Janeiro, que deverá estar 
pronto e utilizável para as Olimpíadas, no próximo mês de julho.
 Entendemos que as intervenções na malha viária, concomitantes ao 
restauro de edificações, se apresentam com inúmeras interfaces, mas a 
gestão de obras deve ser compatibilizada a um gerenciamento adequado, 
fato de que não temos comprovação neste momento. Assim, na próxima 
edição, em maio, na seção de ‘Gestão’, iremos dedicar uma especial 
atenção a este tema, analisando resultados e oferecendo observações de 
como a gestão e o gerenciamento da reabilitação poderiam alcançar as 
metas propostas.
 Desejamos uma boa leitura, e gostaríamos de contar com a sua 
participação com sugestões e artigos que irão agregar valores à publicação.
 Um bom ano de 2016 e nos encontraremos na próxima edição.

O abismo e a crise

Coordenador do NPPG
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O sucesso de um empreendimento civil

é função direta de um planejamento efetivo que,

associado a instrumentos de Gestão,

permite o controle da administração e

da execução da obra.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM PLANEJAMENTO, GESTÃO 
E CONTROLE DE OBRAS CIVIS

Saiba mais: www.nppg.org.br
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O Rio de Janeiro quer
ser uma cidade melhor

IV CIRMARE

 O IV Congresso Internacional na Recuperação, 
Manutenção e Restauração de Edifícios (CIRMARE), 
realizado de 8 a 11 de setembro, no Centro de Tecnologia 
(CT) na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
na Ilha do Fundão, trouxe à luz a excelência da reflexão 
sobre a forma de se produzir o espaço e o futuro do Rio, 
em termos de mobilidade e recuperação dos prédios 
históricos. O tema do evento ‘Repensando as Cidades’ 
atraiu centenas de pessoas.
 A iniciativa foi do Núcleo de Pesquisas em 
Planejamento e Gestão (NPPG) da Escola Politécnica da 
UFRJ, que este ano incorporou a X Semana de Engenharia 
Civil, apoiando o evento e reunindo assim um time 
expressivo de profissionais, em cenário contemporâneo de 
amplo debate que permitiu aos alunos da Poli/UFRJ, como 
também aos mais de 700 participantes, novas perspectivas 
e atualização das práticas nas áreas de recuperação e 
restauração em obras civis.
  Na opinião do Reitor da Universidade, Roberto 
Leher, a vida urbana requer uma forma muito específica 
de reflexão sobre os espaços, demandando maneiras 
diferenciadas de produzi-los, como também na recuperação 
dos prédios históricos, de modo que a nossa história possa 
estar sempre presente no cotidiano. 

 A mesa de abertura contou com as presenças 
do professor e coordenador do IV CIRMARE, Eduardo 
Qualharini; do Reitor Roberto Leher; do Decano Fernando 
Ribeiro; do diretor da Escola Politécnica, João Carlos 
Basílio,;do chefe da Coordenadoria Geral de Projetos 
da Prefeitura do Rio de Janeiro, Carlos Dantas; do vice-
presidente do Conselho Regional de Engenharia (CREA-
RJ), Rogerio Salomão Musse; do coordenador geral 
da X Semana de Engenharia Civil, Luciano Castro; e 
da coordenadora de programação da Semana, Izabela 
Nascimento.

As cidades devem ser reconhecidas
pelo constante estado de mudança

 A primeira palestra no CIRMARE, realizada pelo 
professor doutor Eduardo Qualharini, destacou que as 
cidades devem ser reconhecidas pelo seu constante 
estado de mudança, com a aceitação do que já existe e 
com modelos de intervenção para as ações de se ‘repensar 
as cidades’, fazendo alusão ao fio condutor do evento.
 O prof. Qualharini, que é do Departamento de 
Construção Civil da UFRJ, defende a ideia de que é 
necessário que se analise como a cidade evolui e muda, 

Mesa de abertura do evento, com a participação de Roberto Leher, Reitor da UFRJ

IV Congresso 
Internacional na 
Recuperação, 
Manutenção e 
Restauração de 
Edifícios reúne time 
de especialistas e 
soluções para as obras 
na ‘Cidade Maravilhosa’
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e como os engenheiros podem interferir nesse contexto. 
Na oportunidade, o professor traçou um breve histórico da 
urbanização do Rio de Janeiro, desde 1950 até os dias 
atuais.
   – Naquela época predominava a população rural. 
Hoje os problemas da urbanização já são bem claros e 
existem soluções para tornar a cidade mais humanizada, 
viável e inclusiva. Segundo o IBGE, até 2050, 93% da 
população brasileira será urbana e isso traz o crescimento 
das áreas edificadas, com o envelhecimento das 
construções –, disse o palestrante. 
 Sobre o envelhecimento das edificações, Eduardo 
Qualharini informa que é preciso que exista a conciliação 
na renovação urbana com as salvaguardas ao patrimônio 
edificado. Ele citou como exemplo a cidade de Cantalejo, 
na Espanha, em que vilas inteiras estão sendo vendidas a 
preços muito baixos, o que ele atribui ao fato de ter havido 
demora na renovação daquelas construções, a ponto 
de elas se tornarem caras para uma revitalização, o que 
também poderá ocorrer no Rio de Janeiro.

O custo social das revitalizações

 O custo social de determinadas revitalizações foi 
outro ponto abordado pelo coordenador do evento. Ele 
explicou que no Rio de Janeiro, em 1906, grande parte da 
cidade sofreu um processo de revitalização, no qual largos 
logradouros foram edificados, como a Avenida Presidente 
Vargas. No entanto, isso acarretou a favelização de 

moradores locais, gerando uma complexa consequência 
urbana e social. “As reformas precedem as reabilitações e 
podem ser importantes para evitarmos uma mudança tão 
grande no futuro”, afirmou Qualharini.
 Outro ponto socioespacial destacado pelo professor 
foi o cuidado com as demolições, pois muito entulho já foi 
descartado de forma equivocada, quando não havia tanta 
preocupação com o descarte de resíduos. “Atualmente é 
raro que esse descarte seja feito desordenadamente, mas 
existem muitas edificações que foram feitas com entulho 
embaixo delas”, alertou. 
 Como solução para a preservação do patrimônio 
físico, inclusive das construções históricas, três etapas 
foram apresentadas durante a palestra do professor: 
autovistoria nas edificações, manutenção periódica nas 
edificações e a existência de um planejamento estratégico, 
como forma de conciliar os interesses de preservação do 
patrimônio físico.
 Por fim, Eduardo Qualharini destacou o caráter 
mutante das cidades e o fato de o Rio de Janeiro não 
querer se comparar com outras cidades, como Londres ou 
Paris, e de querer ser uma cidade melhor dentro de suas 
possibilidades, podendo até servir de referência. 

Professor da Universidade da Beira Interior 
de Portugal ensina etapas de reabilitação

 O palestrante, professor João Carlos Gonçalves 
Lanzinha, da Universidade da Beira Interior (UBI), de 

Participantes do 
congresso no 
credenciamento
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Portugal, abordou os cuidados necessários nas etapas 
de reabilitação de edifícios. Segundo ele, é fundamental 
que o engenheiro que trabalha em qualquer uma das 
etapas de inspeção, diagnóstico ou intervenção seja capaz 
de conhecer a fundo as técnicas mais antigas, por estar 
lidando com uma construção feita em outra época. “Ao 
mesmo tempo, é necessário se atualizar e conhecer as 
técnicas atualizadas para aplicar medidas mais sofisticadas 
na reabilitação”, ensina o professor da Beira Interior.
 De acordo com João Lanzinha, assim como na 
medicina, a engenharia lida com as chamadas “doenças” 
nas construções. Ele ressalta que algumas delas 
podem ser identificadas só pelos sintomas e outras têm 
sintomas variados e necessitam de ‘exames’. “Nesse 
processo, além de uma descrição avaliada, é preciso 
obter a evolução provável do estado de degradação. 
Para esses diagnósticos, é necessário que os técnicos 
sejam especializados, habilitados e com conhecimentos 
adequados, que incluem conhecer o comportamento dos 
materiais ao longo do tempo”, diz o engenheiro Lanzinha.

Pensar na reabilitação 
do presente e para o futuro

 No processo de reabilitação, o professor 
explica que há possibilidades de adaptação, garantia de 
reversibilidade e o mínimo de intrusão. “Assim como um 
edifício está necessitando de uma reabilitação no presente, 
é possível que precise também no futuro e, hoje em dia, 
os profissionais já atuam pensando nisso”, complementa. 
A reabilitação à qual Lanzinha faz referência visa manter 
o máximo possível da estrutura inicial das edificações e 
inviabiliza o uso de máquinas de potência elevada, que 
podem danificar pela trepidação ou peso.
 A palestra do professor Lanzinha abordou, ainda, 
o conceito de como as edificações interferem na forma de 

pensar em como restaurá-las. “A priori, o único objetivo das 
construções era de ser um abrigo. Conforme a civilização 
se desenvolveu, surgiu a necessidade por áreas mínimas, 
seguidas por um acabamento de qualidade. Hoje existe, 
ainda, a demanda pelo bem-estar ao se construir”, informa. 
 Outra mudança é a flexibilidade de usos – prédios 
que incluem área comercial, residencial e de lazer, por 
exemplo –, novos conceitos de família, trabalho e da 
indústria imobiliária. O professor defende o uso de um 
manual de utilização para os ocupantes dos imóveis, assim 
como existe manual de carro ou de eletrodomésticos, pois 
saber usar e ocupar interferirá na qualidade da vida útil das 
construções. 

Intervenção em ruínas desafia plateia
na reconstrução do Cristo 
Redentor durante CIRMARE

 A professora Rosina Trevisan, da Faculdade 
de Arquitetura da UFRJ, palestrou sobre o tema 
Intervenção em ruínas: Uma forma de prevenção 
do patrimônio, no CIRMARE. Após apresentar diversos 
exemplos de reconstrução em ruínas e teorias sobre a 
reconstrução, a professora lançou uma polêmica: o que 

Palestrante João Carlos Lanzinha, da Universidade
da Beira Interior

Prof. Vasco Peixoto de Freitas, da Universidade do Porto
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seria feito caso o Cristo Redentor caísse, como aconteceu 
no filme “2012”?
 A pergunta da professora suscitou novos 
pensamentos, reconstruções de ideias de como um 
engenheiro deve analisar e, de fato, “repensar as cidades”.

Ruína pode ser um ponto de 
partida para nova arquitetura

 A professora defendeu a ideia de que a ruína pode 
ser o ponto de partida para uma nova arquitetura. Ela 
acredita também que alguns tipos de materiais e estilos 
podem gerar integração da construção com o ambiente e 
que, em alguns casos, o vidro funciona dessa forma. “No 
entanto, por vezes, o efeito é contrário e o prédio afeta 
a visibilidade, como é o caso do prédio Mourisco, em 
Botafogo, no Rio de Janeiro”, diz a arquiteta Rosina.
 Como exemplo positivo da restauração e recurso 
para preservar o patrimônio, a professora citou o arquiteto 
Paulo da Costa, que usou a ruína de uma capela em Recife 
para fazer uma igreja, onde foi preciso fazer alterações, 
mas toda a estrutura das paredes foi mantida. 

Reconstruir para rematerializar

 Outra consideração do evento foi o fato da 
superação da ideia de “morte” de um monumento como 
reconstrução, ocorrendo a sua rematerialização, como 
instrumento de recuperação da memória do monumento 
e reintegração do valor do bem à sociedade. “Reconstruir 
pode ser uma forma de preservar, para que a validade da 
obra refeita dependa menos dos juízos morais e mais de 
questões pragmáticas enfrentadas através de projeto”, 
finalizou Rosina Trevisan. 
 No final da palestra, a professora exibiu a cena do 
filme “2012”, dirigido por Roland Emmerich, onde o Cristo 
Redentor caiu. Diante da possibilidade dessa situação, o 
que se faria se o Cristo Redentor caísse? Ela contou que 
a estátua é feita de pedra sabão, um material que não 
costuma mais ser utilizado. Manter-se-ia o material ou 
seria usado algo mais moderno? E em relação ao estilo 
arquitetônico, fariam algo mais atual ou manteriam o 
original? A professora disse que não tem a resposta, mas 
que gostaria que os participantes pudessem refletir sobre a 
situação e se despediu deixando essa polêmica no ar.

Palestra da Profª Rosina Trevisan. O evento contou, durante três dias, com mais de 700 participantes
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Soluções na Igreja de 
São Francisco da Prainha

 Outro palestrante ilustre do IV CIRMARE foi 
o engenheiro Walter Vilhena Valio, que apresentou a 
restauração da Igreja de São Francisco da Prainha, 
localizada no Morro da Conceição, na Zona Portuária. 
Construída há mais de 300 anos e uma das principais 
relíquias de arquitetura barroca do Rio de Janeiro, 
estava fechada há uma década, devido a problemas de 
conservação.
 O engenheiro apresentou fotos de antes e depois 
de diversas estruturas da igreja. Enquanto mostrava as 
imagens, explicava os procedimentos feitos, assim como 
as eventuais dificuldades e soluções buscadas.
 
Estrutura impediu tombamento de ruína

 Dentre as preocupações que influenciaram na 
desativação do local, estava o risco de o teto ruir. Durante 
o processo de restauração, aferiu-se que a deformação 
era estável. Ainda assim, não impediria a possibilidade de 
cair. Foi necessária uma estrutura para impedir que algum 
pedaço de teto ou parede tombasse.
 Por se tratar de uma obra que pretendia deixar o 
monumento igual ou muito semelhante à versão original, 
algumas etapas precisaram ser mais lentas e minuciosas 
do que obras sem essa preocupação. Por exemplo, 
procurou-se manter as pedras originais do teto. A alvenaria 
original foi tirada, utilizando-se uma ferramenta pequena 

para auxiliar a separar cada pedra da argamassa. Em 
seguida, as pedras foram reutilizadas juntamente com 
uma argamassa nova. Também se buscou respeitar as 
particularidades do telhado e seus detalhes.
 A única alteração foi retirar um acréscimo à torre 
sineira. Ao fazer a pesquisa, foi visto que aquele pedaço 
existia com o único objetivo de auxiliar o sacristão a bater o 
sino, por meio de uma escadinha estreita. Por concluírem 
que, além de não apresentar utilidade, o acréscimo não 
estava valorizando a torre, optaram por retirá-lo.

A história da engenharia
no Brasil no século XIX
 
            A última palestra do CIRMARE abordou o tema 
O papel dos engenheiros politécnicos na 
modernização da construção civil brasileira 
do século XIX, com o professor Nelson Pôrto Ribeiro, 
da Universidade Federal do Espírito Santo.
           O papel dos engenheiros no século XIX, de atuar 
nas gestões técnicas da modernização dos portos e nas 
construções de estradas de ferro, foi demonstrado por 
ilustrações, com ênfase nas construções Viaduto da Grota 
Funda, Estação da Luz, Cais da Alfandega, de André 
Rebouças, dentre outras.
 Na ocasião, foi demonstrada a cronologia da 
engenharia no Brasil ligada à engenharia militar e à 
mudança da Escola Central para a Escola Politécnica, 
que formou diversos engenheiros civis, como Aarão Reis, 
que também era pedagogo, urbanista, técnico, e que foi 

A mesa do último dia do evento contou com a presença de Ana Pinho, Vasco de Freitas, Eduardo Serra - pró-Reitor de graduação,
Eduardo Qualharini, João Lanzinha, Rosinha Trevisan e Nelson Pôrto
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nomeado para fazer o levantamento do local apropriado 
para a construção da nova capital de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, incluindo todo o planejamento, arquitetura e 
construção, em 1853.

Conhecimento aliado à tecnologia 
para a prática correta de reabilitação

 Para finalizar, o professor Lanzinha disse que o 
grande segredo para a prática correta de uma reabilitação 
está em saber complementar o conhecimento com a 
metodologia. “Inspeção rigorosa, diagnóstico correto 
e intervenção adequada, juntos, levam à revitalização 
correta”.  E informa: 
 – O BIM (Building Information Modeling), que 
significa Modelagem da Informação da Construção, tem 
sido cada vez mais utilizado em apoio à reabilitação e é 
um conjunto de informações geradas e mantidas durante 
todo o ciclo de vida de um edifício, incluindo os processos 
construtivos e fases de instalação. Esse método permite 
a colaboração multidisciplinar, compatibilização, avaliação 
contínua e melhoria da qualidade e desempenho do edifício 
–, finalizou o professor.

Universidade do Porto defende inovação

 O ensino e a prática da reabilitação de edifícios 
compuseram o tema da palestra ministrada pelo professor 
catedrático Vasco Peixoto de Freitas, da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal. Ele 
abordou a importância da reabilitação, ressaltando a 
capacidade de não desperdiçar, mas sim inovar. Vasco 
credita aos engenheiros a função de avaliar o que não está 
funcionando e buscar soluções técnicas, levando em conta 
durabilidade e manutenção dos materiais.
 Durante a palestra foram citados exemplos como 
o encerramento do claustro de um museu de Portugal e 
o de reabilitação de um edifício de habitação. O professor 
mostrou, tecnicamente, como foram resolvidos os 
problemas encontrados e como um engenheiro precisa ter 
um olhar diferenciado para alcançar soluções. “O fascínio 
da reabilitação está na diversidade e no bom senso, o 
que é imprescindível para a sustentabilidade”, finalizou o 
professor da Universidade do Porto.

Trajetória nos modelos de intervenção em 
obras de reabilitação urbana em Portugal

 A arquiteta Ana Cláudia da Costa Pinho, professora 
da Universidade Católica de Portugal e consultora das 

Câmaras Municipais de Lisboa e de Viseu, apresentou 
no IV CIRMARE uma completa trajetória nos modelos de 
intervenção, desde a metade do século XX até a atualidade, 
possibilitando o aprendizado das políticas e práticas 
de reabilitação urbana em Portugal: novos desafios e 
experiências emergentes. 
 De acordo com o estudo apresentado, ‘Arranjo e 
Salubridade da Zona do Barredo, de 1949’, no passado 
havia a preocupação com a demolição progressiva do 
casario velho e já insalubre, que deveria começar pelas 
habitações de menor valor e pelas que apresentavam 
piores condições habitacionais. 
 Ainda em meados do século XX, ocorreu a 
demolição de todos os quarteirões interiores, cujo propósito 
era o de melhorar as condições de salubridade a partir de 
obras de restauro e conservação. Ao mesmo tempo, o 
Portugal do século passado via nascer novos edifícios, cujo 
propósito era o de fomentar atividades ligadas à cultura e 
ao turismo, dando lugar ao futuro das novas edificações, 
resultado do crescimento e da modernidade.

Áreas centrais da cidade 
rumo ao crescimento econômico

 De acordo com Ana Pinho, a tentativa de maximizar 
a produção e a difusão de um bem cultural leva muitas 
vezes à proliferação dos seus simulacros, ameaçando 

Arquiteta Ana Cláudia da Costa Pinho, da Universidade
Católica de Portugal
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banalizar e diminuir o valor intrínseco e o significado do 
patrimônio cultural das comunidades.  “A importância das 
áreas centrais para o crescimento econômico, pela sua 
atratividade e para a ‘venda’ da imagem da cidade, por via 
do turismo, é amplamente reconhecida”, explica Ana.

Século XXI encontra política 
de coesão e mais recursos

 Ao desembocar no século XXI, a política de 
coesão encontra mais recursos e novos instrumentos, 
investimentos territoriais integrados, desenvolvimento 
local de base comunitária, ações inovadoras no domínio 
do desenvolvimento urbano sustentável e uma plataforma 
de desenvolvimento urbano. Ana Pinho destaca, na 
atualidade, um maior esforço para compreender a 
importância das cidades e o reconhecimento do seu papel 
para o desenvolvimento futuro da Europa. A reabilitação 
urbana entra então no foco dos programas europeus 
voltados para a reabilitação integrada de áreas urbanas 
e, nas novas construções, certos tipos de equipamentos e 
infraestruturas ficam na lista das ‘prioridades negativas’.

Modernidade encontra a ‘exclusão social’

 Dentre os tópicos ressaltados pela arquiteta Ana 
Pinho, está o reconhecimento da degradação física não 
como “o problema”, mas como manifestação de problemas 
mais profundos, sobre os quais é necessário atuar de forma 
simultânea e onde é preciso reconhecer que a pobreza 
não se reduz à falta de recursos, mas que as populações 
são cumulativamente afetadas por outros fatores, o que 
concerne o conceito de exclusão social. 
 Os processos de declínio são complexos, dinâmicos 
e multidimensionais, e as mesmas características são 
aplicáveis aos processos de desenvolvimento urbano. 
Dessa forma, é possível enumerar, em um panorama de 
amplas reformas, o reconhecimento do potencial econômico 
e turístico dos centros históricos, através da passagem da 
reabilitação de edifícios para a reabilitação urbana, onde 
é necessário compreender os objetivos de intervenção –, 
ensina a professora da Universidade Católica de Portugal.
 A crise econômica, associada à retração do 
investimento da iniciativa privada, como também a falta 
de preparação do setor de construção para obras de 
reabilitação, foram alguns dos fatores destacados por 
Ana Pinho, e que estão na contramão do fluxo necessário 
para realização das demandas por reabilitação. Ela frisa 
a necessidade de adequação da matéria nos cursos de 
engenharia.

Arquiteto da UFRJ defende 
estudo de patologia 
 
 A revitalização de revestimento em construções 
históricas e antigas foi o tema da palestra do professor 
Walmor Prudêncio, do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura da UFRJ.
 Na ocasião, Walmor apresentou diversas 
imagens de construções históricas e antigas, expondo 
assim as propriedades de recuperação com argamassa, 
recuperação de concreto, propriedades mecânicas e as 
propriedades físicas, que devem ser avaliadas a partir de 
ensaios realizados em parte do revestimento ainda em 
bom estado de conservação. 
  O professor ressaltou a importância da recuperação 
de construções e frisou para a plateia:  “Não posso querer 
ganhar tempo destruindo, mas recuperando”, disse.
 Durante sua apresentação, Walmor destacou o 
Projeto de Pina, em Recife, uma delegacia do Catete, de  
1908, o Terraço da Casa Hila (Barcelona), a Capela Sistina, 
em 1941, e o estudo de caso da catedral de Tiradentes, de 
1752.  
 Segundo o palestrante, a intervenção na 
recuperação das patologias das construções só deve ser 
realizada após a identificação das causas e dos agentes 
agressivos. Ele ressaltou que o grau de fragilização dos 
materiais de uma construção precisa ser conhecido, já que 
constituem sintomas para diagnóstico de uma patologia. 

O Arquiteto Walmor Prudêncio recebe uma placa
de homenagem, do coordenador Eduardo Qualharini
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A cerimônia de encerramento do evento foi marcada por homenagens

 De acordo com Walmor Prudêncio, geralmente a 
origem das patologias está relacionada com o microclima, 
intensidade de uso, manutenção ou materiais utilizados de 
forma não adequada, como as condições de exposição. 
 Na opinião do arquiteto, a verticalização das 
construções nas cidades modernas é uma tendência e 
haverá necessidade de harmonização das construções, 
criando centros históricos livres de espigões. Ele defende 
a manutenção das construções antigas com indicação 
de produtos e processos executivos que não provoquem 
agressão química, física ou mecânica aos materiais.

Legado do CIRMARE

 A reconstrução foi abordada a partir de uma visão 
ampliada da questão, possibilitando aos participantes um 
aprendizado sobre até que ponto é possível aceitar esse 
procedimento. Assim, o CIRMARE deixa como legado 
a mensagem de que a reconstrução só deve ser feita 

se o edifício não for um monumento ou obra de arte ou 
apresentar o valor de obra autêntica. De acordo com a 
‘Carta de Veneza’, só as obras que visam recolocação 
são aceitas. Ou a reconstrução em casos extremos para a 
sobrevivência de um bem. 

Encerramento

 Ao término do CIRMARE, foram prestadas 
homenagens aos palestrantes convidados com a entrega 
de uma placa de condecoração. Na ocasião, o professor 
e anfitrião do encontro, Eduardo Qualharini, falou sobre a 
relevância dos assuntos abordados e inseridos nos cenários 
das cidades contemporâneas, agradecendo a participação 
de todos e convidando os presentes a participarem também 
do Patorreb 2018 – 6ª Conferência Sobre Patologia 
e Reabilitação de Edifícios, e do ISBP 2018 – 2nd. 
International Symposium on Building Pathology, ambos na 
UFRJ, em 2018.



14 - Gestão & Gerenciamento

CIRMARE incentiva debate 
sobre modelos de intervenção

FLÁVIA NASCIMENTO

Lei obriga vistorias técnicas nas 
edificações no Rio de Janeiro

 A regulamentação da Lei Complementar 126, de 
26 de março de 2013, e da Lei 6400, de 05 de março de 
2013, que instituíram a obrigatoriedade de realização de 
vistorias técnicas nas edificações no município do Rio 
de Janeiro, provocou nos profissionais de engenharia a 
necessidade de se especializarem, buscando em normas 
e metodologias respaldo técnico e embasamento para 
subsidiar as atividades de inspeções prediais.
 A metodologia abordada neste trabalho é sugerida 
pela norma elaborada pelo Instituto Brasileiro de Avaliações 
e Perícias de Engenharia (IBAPE) e tem como objetivo 
orientar os profissionais e promover o avanço técnico das 
áreas de interesse, uma vez que os sistemas e elementos 
construtivos necessitam de atividades de manutenção ao 
longo de sua vida útil para a garantia de níveis aceitáveis 
de desempenho e de segurança, originalmente previstos 
em projetos para atendimento às exigências dos usuários 
dessas edificações.

Diagnóstico caracterizador 
e preciso para cada caso

 Os mecanismos de manutenção e recuperação 
de edifícios estão intimamente ligados à definição de 
procedimentos, que devem ser estabelecidos mediante 
um diagnóstico caracterizador e preciso de cada caso, 
determinando as causas e efeitos, com base na avaliação 
do sistema e das condições às quais está sujeito. A inspeção 
classifica as deficiências verificadas na edificação com 
visão sistêmica, apontando o grau de risco observado e 
gerando uma lista de prioridades técnicas com orientações 
ou recomendações para sua correção.
 A inspeção predial é uma atividade que possui 
norma e método próprios. Trata-se de uma minuciosa 
análise do imóvel e de suas partes constitutivas, objetivando 
apurar as condições de conservação, manutenção, 

segurança, higiene e adequação ao uso, podendo indicar 
eventuais ações corretivas e/ou preventivas, e propicia a 
preservação patrimonial, contribuindo para a racionalização 
dos gastos com as manutenções.
 Os edifícios existentes constituem uma importante 
parcela do patrimônio edificado de uma nação. Muitos estão 
atingindo idades avançadas, que superam a vida útil do 
projeto ou apresentam degradação precoce, demandando 
obras de reparo ou reconstrução.

Primeiro mundo procura manter o 
patrimônio imobiliário de forma rotineira

 Nos países de primeiro mundo, manter o patrimônio 
imobiliário em boas condições de uso é uma questão 
cultural e rotineira. A contratação dos serviços de inspeção 
predial para elaboração de um plano para manutenção 
é realizada, usualmente, demonstrando a consolidação 
desta atividade nestes países.
 Segundo GOMIDE (2009), a inspeção predial 
é definida como a avaliação das condições técnicas de 
uso e de manutenção da edificação, visando orientar a 
manutenção e a qualidade predial total. Essa definição 
tem uma visão tridimensional com enfoque voltado para 
a manutenção a ser exercida pelo usuário, considerando 
a obra em pleno uso e necessitando da intervenção do 
usuário para a garantia da durabilidade.
 Em muitos lugares no Brasil as inspeções 
periódicas ainda não são mandatórias por Lei. Cabe, 
portanto, aos administradores das edificações a decisão 
sobre a implantação de um sistema de inspeção e 
manutenção. Dada a falta de conscientização da 
importância da manutenção e a aversão ao aumento nas 
taxas condominiais, dificilmente um sistema de inspeção 
é implantado de forma voluntária. As exceções são 
normalmente compostas de condomínios ou edificações de 
organizações onde já ocorreram falhas. OLIVEIRA (2013).
 Uma forma de garantir que estas atividades 
essenciais sejam realizadas é a imposição de legislação. 
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A inspeção predial não é a manutenção da edificação, 
mas sim uma das ferramentas que auxiliam na elaboração 
ou revisão do plano de manutenção e na gestão predial. 
(IBAPE, 2012)
 Para fins de padronizar a inspeção predial, no ano 
de 2001 o IBAPE lançou a primeira norma técnica sobre 
o tema, proporcionando ao profissional responsável pela 
elaboração do serviço um balizador das atividades a serem 
executadas. A aplicação dessa norma foi amplamente 
difundida no meio técnico pericial, com excelentes 
resultados. Desde seu lançamento, a Norma de Inspeção 
Predial sofre atualizações, segundo o mercado.

Metodologia para a inspeção predial

 Segundo a revisão da Norma de Inspeção Predial 
do IBAPE, a definição de Inspeção Predial é: “Avaliação 
combinada ou isolada das condições técnicas, de uso e 
de manutenção da edificação”. Esta definição contempla 
a ideia de que a inspeção predial deve atuar em dinâmica 
tríplice (Figura 1), analisando os aspectos técnicos da 

edificação, tais como: a incidência de anomalias endógenas, 
detectadas em análises de projetos, desempenhos 
previstos, dados de fabricantes, aspectos de uso, tais 
como dados funcionais, condições de uso e ocupação, 
obsoletismos, degradação e aspectos de manutenção, 
tais como: plano de manutenção, níveis de desempenho 
atingidos, custos envolvidos, atendimentos às expectativas 
dos usuários, níveis de deterioração, operação dos 
sistemas e elementos construtivos.

Visão sistêmica tridimensional

 A visão sistêmica tridimensional apresentada na 
Figura 1 e a questão da viabilidade técnica dos serviços 
de manutenção dependem de um correto diagnóstico dos 
problemas existentes nas edificações. É imprescindível que 
haja a avaliação periódica das instalações. A metodologia 
sugerida para auxiliar as vistorias nas edificações está 
descrita na Norma de Inspeção Predial do IBAPE e consiste 
em estabelecer nove etapas para a realização da inspeção 
predial, conforme indicadas no Quadro 1, na página 16.

Figura 1 - Dinâmica Tríplice – Auditoria Técnica

Fonte: Gomide (2006)

Técnica

Funcional Manutenção

(i)   projetos
(ii)  especificações
(iii) conformidades: anomalias construtivas
(iv) desempenho

(i)   segurança
(ii)  habilidade
(iii) meio ambiente
(iv) conformidade:
anomalias funcionais

(i)   plano/estratégia
(ii)  operação
(iii) conformidades: falhas
(iv) desempenho

AUDITORIA TÉCNICA
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 As inspeções devem ser feitas nos intervalos 
constantes do manual elaborado conforme a ABNT, NBR 
14037 e do programa de manutenção de cada edificação.
 As inspeções devem ser realizadas por meio de 
modelos elaborados e ordenados de forma a facilitar os 
registros e sua recuperação, considerando um roteiro de 
inspeções e as formas de manifestações esperadas. Todas 
as deficiências devem ser cadastradas por fotografias e 
constar no Laudo de Inspeção Predial.
 A Norma apresenta a classificação das anomalias 
e falhas (Quadro 2) passíveis de serem encontradas 
pelo inspetor durante uma inspeção predial, sendo que a 
classificação quanto ao ‘grau de risco’ de uma anomalia ou 
falha deve sempre ser fundamentada, conforme limites e os 
níveis da inspeção predial realizada, considerando o risco 
oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, 
podendo ser classificado como: crítico, médio e mínimo.
 Quanto às prioridades de execução das correções 
necessárias, recomenda-se que seja disposta de modo 
decrescente quanto ao grau de risco e intensidade das 
anomalias e falhas, apurada através de metodologias 
técnicas apropriadas ou, ainda, pela listagem de criticidade 
decorrente da inspeção predial.
 A classificação da qualidade da manutenção e uso 
deve sempre ser fundamentada considerando os graus de 
risco e perdas precoces de desempenho dos sistemas, 
frente às constatações das anomalias e, especialmente, 
das falhas encontradas. A classificação da qualidade da 
manutenção poderá ser: Atende, Atende Parcialmente ou 
Não Atende.
 Já a avaliação das condições de uso é 
parametrizada pela análise das condições de uso da 
edificação e de seus sistemas construtivos, consoante 
aspectos técnicos previstos em projeto e conforme níveis 
de desempenho estimados. A eventual inexistência de 
qualquer parâmetro de referência que impossibilite a 
análise do inspetor deverá ser devidamente registrada no 
laudo final. A classificação da condição de uso poderá ser: 
regular ou irregular.
 Considerando a definição de sustentabilidade, 
recomenda-se indicar todos os dados administrativos 
de gestão e outros que possam favorecer a melhor 
habitabilidade da edificação. Importante se consignar as 
medidas de correção e melhoria da edificação que possam 
favorecer a sustentabilidade.

Levantamento de dados e documentos da 
edificação: documentos administrativos, técnicos e 
de registro de manutenção.

Levantamento de dados e documentos da 
edificação: documentos administrativos, técnicos e 
de registro de manutenção.

Levantamento de dados e documentos da 
edificação: documentos administrativos, técnicos e 
de registro de manutenção.

Levantamento de dados e documentos da 
edificação: documentos administrativos, técnicos e 
de registro de manutenção.

Levantamento de dados e documentos da 
edificação: documentos administrativos, técnicos e 
de registro de manutenção.

Levantamento de dados e documentos da 
edificação: documentos administrativos, técnicos e 
de registro de manutenção.

Levantamento de dados e documentos da 
edificação: documentos administrativos, técnicos e 
de registro de manutenção.

Levantamento de dados e documentos da 
edificação: documentos administrativos, técnicos e 
de registro de manutenção.

Levantamento de dados e documentos da 
edificação: documentos administrativos, técnicos e 
de registro de manutenção.

Fonte: IBAPE, 2012

Quadro 2 - Classificação das Anomalias e Falhas

Fonte: IBAPE, 2012

ANOMALIA FALHA
Endógena Planejamento
Exógena Execução
Natural Gerencial

Funcional Operacional

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 6

ETAPA 5

ETAPA 8

ETAPA 7

ETAPA 9

Referências

GOMIDE, T. L. F; PUJADAS, Flávia Zoéga Andreatta 
& NETO, Jerônimo Cabral Fagundes. Técnicas de 
Inspeção e Manutenção Predial. São Paulo, Pini, 
2006.
GOMIDE, T.L.F.; FAGUNDES NETO, Jerônimo 
Cabral P. e GULLO, M.A. Engenharia diagnóstica em 
edificações - São Paulo: Pini, 2009.
IBAPE–Nacional. Instituto Brasileiro de Avaliações e 
Perícias de Engenharia - Norma de Inspeção Predial, 
2012.
OLIVEIRA, C. S. P. de. Análise Crítica de Experiências 
e Discussão de Estratégias para Implantação de Leis 
de Inspeção de Elementos de Fachada. 2013.
Rio de Janeiro (Município). Lei Complementar 126/13 
de 26 de março de 2013.

Quadro 1 - Etapas da Metodologia

*Flávia Nascimento, Engenheira e MSc. em Engenharia 
Urbana, pesquisadora do NPPG/POLI/UFRJ.



17Gestão & Gerenciamento - 

 Um estudo realizado pelos professores da 
Universidade da Beira Interior (UBI), de Portugal, Marisa 
Monteiro e João Carlos Lanzinha, revela a possibilidade da 
busca de soluções para salvaguardar melhores condições 
de saúde e bem-estar aos usuários nos espaços em que 
habitam, sejam eles temporários ou permanentes. O foco 
principal do estudo é o de proporcionar aos habitantes 
de Portugal, especialmente os do parque habitacional 
português, melhores condições de vida no ambiente 
construído.
 De acordo com os pesquisadores, em Portugal 
foram desenvolvidos diferentes métodos de avaliação do 
estado de conservação, tendo sido realizado na UBI o 
primeiro estudo sobre o assunto, a partir de uma parceria 
entre a Universidade e a Santa Casa de Misericórdia, na Ilha 
do Fundão, no Rio de Janeiro, há 15 anos. Na ocasião, foi 
elaborado um estudo para avaliar o estado de degradação 
de habitações rurais, com base no inventário e inspeção 
visual, que foi incluído num Projeto Multidisciplinar de 
Intervenção Sócio-habitacional. Mais adiante, foram criados 
dois métodos de avaliação do estado de conservação dos 
edifícios, desenvolvidos pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC): Metodologia de certificação das 
condições mínimas de habitabilidade (MCH) e Método de 
avaliação do estado de conservação de imóveis (MAEC). 

Inspeção visual identifica 
anomalias de elemento funcional 
 
 Os métodos determinam procedimentos que 
permitem avaliar as anomalias que afetam os principais 
elementos construtivos e os equipamentos que constituem 
um edifício, e que possibilitam avaliar a necessidade de 
efetuar intervenções de reabilitação, bem como a viabilidade 
de uma intervenção. Nos dois métodos a avaliação baseia-
se na inspeção visual, onde são identificadas as anomalias 
que afetam cada elemento funcional do edifício. 

Impacto da qualidade do 
ar interno nas edificações

 O impacto da qualidade do ar interno nas 
edificações reflete sobre a saúde e o bem-estar das 
pessoas que utilizam ou trabalham em ambientes fechados. 
Na atualidade, as pessoas passam grande parte do seu 
tempo no interior das suas habitações, aumentando a sua 
exposição a riscos. Estes riscos podem ser atribuídos à 
poluição interna do ar, às temperaturas extremas, às 
pragas e infestações, ao ruído, às doenças infecciosas 
transportadas pelo ar, à contaminação da água, ao mofo, 
às lesões internas e envenenamento, podendo também 
provocar efeitos na saúde mental dos ocupantes.  
 Os riscos relacionados com as condições de 
habitação podem ser definidos como riscos psicológicos, 
fisiológicos e riscos de infecções e lesões, segundo a 
European Centre for Environment and Human Health 
- Health Protection Agency. Conforme referido pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a qualidade do ar 
interior é determinante para a saúde dos ocupantes dos 
edifícios, pelo fato da nossa sociedade passar a maior 
parte do seu tempo em espaços fechados, de acordo com 
dados da World Health Organization.

Fatores climáticos de elevada 
importância para a saúde humana
 
 De acordo com as pesquisas dos professores 
Marisa Monteiro e João Carlos Lanzinha, foi possível 
constatar que os fatores climáticos se revelam também 
com uma elevada importância na saúde e bem-estar dos 
seres humanos. Os pesquisadores observam que se 
persistirem as atuais tendências, com relação ao aumento 
de temperatura e fenômenos meteorológicos, estes 
resultarão em graves repercussões na saúde humana, 
podendo atingir patamares de difícil controle. 

Projeto Multidisciplinar de 
Intervenção Sócio-habitacional

JOÃO LANZINHA E MARISA MONTEIRO

Parceria da Universidade da Beira Interior
com a Santa Casa de Misericórdia gerou métodos de avaliação
do estado de conservação dos edifícios
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 Dentre os fatores ressaltados estão as atuais 
tendências do aumento da temperatura, dos níveis dos 
oceanos e os fenômenos meteorológicos extremos, que 
poderão desencadear problemas para a boa saúde das 
populações.
 Desta forma, a pesquisa indica que, para além 
dos parâmetros de risco presentes no ar interior, tais como 
a umidade relativa e os perigos inerentes às habitações, 
a saúde e o bem-estar humanos poderão ser afetados 
pelas elevadas ou baixas temperaturas no interior das 
habitações.
 Apesar das alterações climáticas estarem presentes 
no nosso planeta, com o incremento da industrialização e 
tecnologia houve a necessidade de utilizar, cada vez mais, 
a otimização das fontes energéticas e, consequentemente, 
essas alterações deixaram de revelar uma sazonalidade 
equilibrada, segundo a pesquisa dos autores. Eles abordam 
a ocorrência de fenômenos climáticos extremos, quando 
as pessoas são aconselhadas a se manterem no interior 
das suas habitações. 
 Contudo, apesar dos edifícios de habitação 
se destinarem, numa primeira instância, a proteger os 
ocupantes contra as intempéries, fornecer abrigo e 
melhorar seu bem-estar, estes também podem causar 
ou agravar certos riscos para a saúde humana, segundo 
dados da European Centre for Environment and Human 
Health - Health Protection Agency.

Preocupação com construções sustentáveis 
e consciência dos seus habitantes 
para a integridade das edificações

 Os pesquisadores destacam que nas últimas 
décadas, ao surgir o interesse pela qualidade do ambiente 
interior e pelo impacto da qualidade do ar interior sobre 
os ocupantes de um edifício, aumentou a necessidade dos 
projetistas contribuírem para a construção dos mesmos 
de forma sustentável. Entretanto, os ocupantes dos 
edifícios possuem um papel fundamental na manutenção 
do ambiente interior, nomeadamente nos residenciais, 
como também devem contribuir para a obtenção de uma 
boa qualidade do ar interior. Ou seja, devem preocupar-
se com bons hábitos de limpeza e higiene dos espaços, 
com a utilização de materiais de construção “amigos” do 
ambiente, entre outros exemplos de comportamentos 
pessoais. 
 Eles apontam a dificuldade de se definir o conceito 
de qualidade do ambiente interior, uma vez que é bastante 
complexo e abrangente, dependendo de um elevado 
número de condições, tais como a temperatura, a umidade 
relativa, a iluminação, a velocidade do ar, a existência de 
odores, o nível de ruído, entre outros. Relatam que uma boa 
qualidade do ar é relevante sempre que um edifício está 
ocupado, uma vez que a utilização corrente dos espaços 
gera a produção e liberação de diferentes substâncias, 

Qualidade do Ar Interior e
a Saúde dos Ocupantes

Ocupante

Estilo de Vida

Comportamento da
ventilação

Sistema de Ventilação

Eficácia,
funcionalidade

Qualidade do ar

Fontes de poluição na
habitação

Exposição aos
poluentes

Risco de saúde

Figura 1 - Relação entre a qualidade do ar interior e a saúde.

Fonte: (Hasselar, et al., 2003)
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tanto pelos materiais sintéticos de revestimento, como 
pela ocupação e equipamentos, contaminando o ambiente 
interior. Essas substâncias podem ter efeitos negativos na 
saúde dos ocupantes. 
 A qualidade do ar interior também está relacionada 
com a volumetria dos compartimentos, fato que determina 
que se cumpram requisitos como, por exemplo, valores 
mínimos para o pé-direito. Segundo a OMS, os vários 
problemas da qualidade do ar interior são reconhecidos 
como importantes fatores de risco para a saúde humana, em 
países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. A 
exposição de um ocupante em um local onde o ar possui 
uma má qualidade costuma refletir-se sobre os sistemas 
respiratório, imunológico, sensorial, nervoso central, 
nervoso periférico, cardiovascular e sobre a pele.
 A relação entre a qualidade do ar interior e a saúde 
pode ser demonstrada esquematicamente através da 
Figura 1, na página 18 (Hasselar, et al., 2003). A pesquisa 
ressalta, ainda, que a contaminação pode ter origem no 
ambiente exterior e ser transportada para o interior, através 
de entradas de ar exterior. Desta forma, os sistemas de 
ventilação assumem um papel de elevada importância nas 
renovações de ar, ou seja, no controle do ar interior. 

Inspeção Técnica de 
Edifícios – Métodos desenvolvidos

 – Geralmente todas as edificações apresentam, 
durante o seu ciclo de vida, algumas patologias que 
condicionam a sua utilização e põem em risco a segurança 
e o bem-estar dos seus ocupantes. Com a sua utilização 
corrente, falta de manutenção e também através da ação 
de agentes externos, os edifícios perdem algumas das 
suas caraterísticas iniciais. No caso das habitações, torna-
se essencial garantir condições mínimas de segurança, 
conforto e salubridade, com o objetivo de não haver 
repercussões na saúde e bem-estar dos ocupantes –, 
ressalta o professor Lanzinha, da UBI.  
 Ele explica que as inspeções técnicas de edifícios 
têm como objetivo principal a avaliação das necessidades 
de intervenção, bem como o cumprimento de parâmetros 
mínimos de segurança e habitabilidade, e que é necessário 
que sejam aplicadas por técnicos especializados e sejam 
abrangentes. Os métodos de inspeção técnica dos edifícios 
têm evoluído, o que é apresentado a seguir. 

Inglaterra

 No panorama inglês, destaca-se um método de 
avaliação de imóveis, designado por Housing Health and 

Safety Rating System (HHSRS), que afere os perigos 
para a saúde e segurança dos ocupantes de determinado 
edifício ou espaço. Trata-se de uma abordagem do governo 
inglês para avaliar o potencial de perigos para a saúde e 
segurança das anomalias identificadas nas habitações. O 
princípio do HHSRS está explicitado no seguinte: “qualquer 
espaço residencial deverá garantir um ambiente seguro e 
saudável para qualquer potencial ocupante ou visitante” 
(HHSRS, 2006).
 Este método corresponde a uma ferramenta, que 
tem por objetivo avaliar e identificar apenas os perigos 
relacionados com a saúde e a segurança originados 
por anomalias presentes nas habitações. A avaliação é 
efetuada apenas sobre os riscos para a saúde e segurança 
dos ocupantes, sendo que a viabilidade, o custo ou 
extensão de qualquer ação corretiva é irrelevante para a 
avaliação (HHSRS, 2006). 
 O HHSRS usa pareceres emitidos por técnicos 
especializados, tendo como base a inspeção da habitação 
de forma a gerar uma pontuação numérica. Todas as 
informações observadas durante a inspeção devem ser 
adequadas e devidamente registradas, pois irão fornecer 
evidências para a justificação e apoio das decisões que 
formam a base da Pontuação de Perigo (Hazard Score) 
(HHSRS, 2006).

Medição experimental – Universidade da Beira Interior
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Metodologia para avaliação 
de riscos para os ocupantes

 Como o objetivo é criar uma avaliação de riscos 
para a saúde dos ocupantes, pretende-se, através do 
levantamento do estado da arte relacionado com o tema 
em questão, definir primeiramente parâmetros vinculados 
ao ambiente interior que possam comprometer a saúde e 
bem-estar dos seus ocupantes. A pesquisa será dividida 
em três ações, onde em cada uma delas define-se o tipo 
de intervenção e as respectivas tarefas a serem realizadas 
de acordo com o Quadro 1.

Tipo de intervenção – Tarefas a desenvolverAção

Visita às habitações selecionadas para o estudo.

Perguntas aos residentes.

Levantamento de todas as características técnicas das 
habitações alvo de estudo, bem como do agregado familiar.

Levantamento e registros das características técnicas de 
todos os equipamentos que serão utilizados para a análise 
dos diferentes parâmetros que afetam o ambiente interior.

Definição dos parâmetros de análise.

Efetuar campanhas de análise do ambiente interior nas 
diferentes habitações, em diferentes estações do ano 
(períodos de aquecimento e arrefecimento e períodos 
intermediários).

Analisar os resultados obtidos nas análises e medições, 
comparando com valores recomendados.

Estabelecer recomendações para promover a inspeção 
técnica das habitações com incidência na saúde e bem-estar 
dos ocupantes.

Fazer recomendações sobre características construtivas 
e equipamentos adequados, materiais de revestimento 
e condições de utilização dos espaços habitacionais que 
reduzam os riscos para a saúde dos ocupantes.

1

2

3

Quadro 1 - Estruturação da metodologia

*Marisa Monteiro e João Carlos Lanzinha são 
engenheiros, doutores e pesquisadores da Universidade da Beira 
Interior, Portugal

 Serão caracterizadas as condições de 
funcionamento e o uso das habitações e a saúde dos 
ocupantes, especialmente sob efeito de condições 
meteorológicas extremas (ondas de calor e de frio), 
resultantes de alterações climáticas, analisando-se as 
metodologias de inspeção para os edifícios habitacionais.
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Compósitos de Fibras de Carbono 
para reparo e reforço estrutural

EMIL SÁNCHEZ, FRANCISCO CODÁ, FERNANDO FERREIRA

 O artigo intitulado Patologias e Reforço em Lajes 
e Vigas de Concreto Armado com Compósitos de Fibras 
de Carbono, apresentado durante o IV CIRMARE por Emil 
Sánchez, Francisco Codá e Fernando Ferreira, alunos do 
Curso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil da Universidade Federal Fluminense, versa sobre o 
levantamento de análise das patologias existentes em uma 
garagem de edifício residencial situado na Lagoa Rodrigo 
de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro.
 O mapeamento das trincas e a avaliação das 
causas que geraram os danos nas lajes e vigas permitiram 
a análise das patologias e a constatação da ocorrência 
dessas anomalias na estrutura. Comprovou-se, então, que 
não havia problemas estruturais no subsolo do edifício, e 
essa era uma das conclusões do parecer elaborado por 
uma empresa que realizou uma consultoria anterior e, 
inclusive, apresentou um custo superior em 40%, com 
projeto de difícil execução e sujeito a questionamentos.

O segundo parecer permitiu 
soluções de fácil execução

 A solução inicial que havia sido proposta ao referido 
condomínio por aquela empresa era a do reforço por meio 
de chapas metálicas, fixadas aos elementos estruturais, e 
os óbices à solução foram vários. As soluções adotadas 
posteriormente, relatadas aqui, mostraram-se viáveis, de 
fácil execução e efetivas, com um custo que possibilitou ao 
condomínio contratar de imediato a execução dos serviços. 
 O mapeamento das fissuras permitiu verificar 
que o seu início ocorreu nas diversas lajes, seguindo os 
eletrodutos metálicos embutidos. As fissuras nas lajes 
formaram rótulas em relação às quais as suas partes 
giraram como corpos rígidos. 

Compósitos de Fibras de Carbono para 
o serviço de reparo e reforço estrutural

 O artigo descreve os serviços de reparo e reforço 
estrutural executados com compósitos de fibras de carbono 

(CFC) em uma estrutura de concreto armado em um teto 
de subsolo, cujas lajes superiores e vigas estavam com 
trincas de grandes aberturas e sujeitas à ruptura brusca. 
Nos casos das vigas, o reforço foi para a flexão e força 
cortante, e nas lajes somente para a flexão.

Redução da altura da laje provocou 
trincas com grandes aberturas

 Nas vistorias realizadas foram constatadas trincas 
em lajes na região do estacionamento. Essas trincas 
seccionaram as lajes e surgiram devido à redução da altura 
da laje em face da existência de um eletroduto metálico. A 
trinca com grande abertura surge na região no momento de 
flexão máxima e segue em direção à viga.
 A primeira viga avaliada, com dimensões 20 cm X 
50 cm, mais a altura da laje, apresentou a maior fissura, 
com armadura de flexão composta de três barras de 10 
mm e estribos de 4,7 mm, com espaçamento variando de 
15 a 20 cm, e cobertura das armaduras igual a 2 cm.
 A segunda viga observada, paralela à primeira, 
com dimensões 20 cm X 50 cm, mais a altura da laje, 
apresentou armadura de flexão formada por quatro 
barras de 12,5 mm e estribos de 4,7 mm, sendo 8 cm o 
espaçamento dos três primeiros, variando para 20 cm, e 
cobrimento das armaduras igual a 2 cm.
 
Insuficiência de armadura 
transversal dos apoios indiretos
 
 Comprovou-se uma insuficiência de armadura 
transversal ao se constatar a inexistência de armadura 
transversal mais densa na região dos apoios indiretos. 
Constatou-se também que algumas vigas apresentavam 
trincas com aberturas acentuadas, com configurações 
que indicavam rupturas. Essas trincas partiam das lajes – 
fragilizadas devido aos eletrodutos metálicos embutidos – 
e seguiam em direção às regiões intermediárias entre os 
apoios extremos e a região próxima aos apoios indiretos 
das vigas. 
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 Os eletrodutos das lajes foram retirados, 
eliminando-se a causa de fragilidade desses elementos 
estruturais, e nas fissuras foi injetada argamassa. As faces 
inferiores das lajes foram recompostas com argamassa 
cimentícia.
 As fissuras de todas as vigas foram injetadas 
com resina epóxi, de modo a recompor sua integridade. O 
reforço à flexão das vigas foi executado em duas camadas 
de CFC, formando um U com perímetro externo igual a 65 
cm, fixado ao substrato de concreto por meio de resina 
epóxi. Esse reforço foi levado até os apoios da viga.

 As duas camadas de CFC, que formam os estribos 
de reforço à força cortante, têm a forma de U e envolvem 
a armadura de flexão. Sua largura é de 15 cm, altura de 
40 cm, e têm espaçamento intereixo igual a 35 cm. No 
segmento junto ao apoio de uma viga sobre outra foi 
realizado um envolvimento completo com duas camadas de 
CFC, com 60 cm para cada lado da face da viga apoiada. 
Essa armadura visa suprir a falta de armadura local em 
estribos internos.

A sequência de execução 
dos reforços foi a seguinte:

1) remoção do cobrimento das armaduras de concreto que 
estavam deterioradas, limpeza das barras e da superfície 
de concreto; 
2) injeção das trincas; 
3) preenchimento das asperezas e acertos nas superfícies 
de concreto com argamassa epoxídica; 
4)  execução de imprimação e fixação da 1ª camada de 
CFC;
5)  execução de nova imprimação e repetição das etapas 4, 
5 e 6 para a execução da 2ª camada de CFC; 

Laje seccionada pelos eletrodutos metálicos
(Autores, 2015)

Execução do reforço das lajes à flexão (Autores, 2015)

Trincas partindo da laje em direção à viga, originando fissuras em 
regiões próximas às zonas dos apoios indiretos (Autores, 2015)



23Gestão & Gerenciamento - 

*Emil de Souza Sánchez Filho, Francisco Amaro 
Codá e Fernando Manuel Ferreira são pós-graduandos em 
Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense
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6) aplicação de pelo menos uma camada de argamassa 
polimérica tixotrópica para proteção do reforço (evitar 
vandalismo).

 Todas as vigas reforçadas foram adequadamente 
escoradas. As armaduras corroídas receberam proteção 
catódica.
 Os escoramentos das vigas foram retirados três 
dias após as injeções e término dos diversos reparos e 
reforços.
 O dimensionamento do reforço à flexão admitiu 
as hipóteses básicas usuais e seguiu as prescrições do 
Bulletin 14 da FIB (2001). As armaduras do reforço à força 
cortante foram obtidas por meio do modelo da treliça de 
Ritter–Mörsch generalizada com as restrições relativas às 
deformações específicas do CFC.
 As fissuras de todas as lajes foram injetadas com 
resina epóxi, de modo a recompor sua integridade. Os 
vazados deixados pela remoção dos eletrodutos metálicos, 
nos locais de maior abertura, foram preenchidos com grout 
químico.
 As duas camadas de fitas de CFC têm largura 
igual a 15 cm e vão de extremo a extremo do vão das lajes, 
com espaçamento intereixo igual a 35 cm. As emendas por 
traspasse especificadas no projeto são de 20 cm, sendo 
que essas emendas não devem ser executadas numa 
mesma região, e devem ser alternadas.

Inserção de CFC da primeira camada nas vigas (Autores, 2015)

 A sequência de execução desses reforços foi a 
mesma das vigas. O dimensionamento do reforço das lajes 
à flexão admitiu as hipóteses básicas usuais e seguiu as 
prescrições do Bulletin 14 da FIB (2001).
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 O Rio de Janeiro pode ser considerado uma ilha 
de oportunidades na conjuntura nacional, onde muitos 
empresários conseguem ver além da crise, com foco no 
futuro, o que certamente ajudará a atrair mais investidores 
e turistas à cidade. Nisto, o restaurante Lasai é um bom 
exemplo, pois, inaugurado em março de 2014, após a 
transferência de um antigo casarão em Botafogo, na 
Zona Sul do Rio de Janeiro, incorporou na reconstrução 
do novo endereço o ato de convidar os frequentadores 
a uma experiência relaxante e, como sugere o nome na 
língua basca – Lasai, com tranquilidade, como quem 
busca desprendimento e paz na hora de se alimentar. E, 
realmente, por esta experiência o carioca também vem 
agradecendo.
 O projeto do restaurante teve como foco uma 
reforma, com requalificação, de uma antiga edificação, 
incluindo a restauração de sua fachada, tombada pelo 
patrimônio histórico, e foi orçada em R$ 3 milhões, com 
prazo de um ano para a conclusão. A Osborne Construtora 
foi a responsável pela restauração. Trata-se de uma 
empresa especializada em reformas residenciais e, 
portanto, esse projeto se tornou um desafio por se tratar de 
sua primeira requalificação em uma obra tombada, no caso 
um restaurante, onde as normas técnicas e especificações 

são bem diferentes das normas residenciais, em especial 
nos itens de segurança, ventilação e nas instalações de 
gás e água. 
 O arquiteto Eduardo Novaes assinou o projeto 
arquitetônico do Lasai, que foi desenvolvido com o 
propósito de destacar a modernidade e o requinte, sem 
deixar de lado as características rústicas da edificação.

Uma experiência diferenciada

 A proposta do restaurante Lasai é de conciliar um 
local arquitetonicamente equilibrado com a oportunidade 
de aproveitar, com calma, as sugestões de um menu 
diferenciado, com temas “não me conte histórias”, até a 
opção “festival”, para 14 pratos sequenciados. Os pratos 
mudam diariamente, de acordo com os ingredientes da 
época e as propostas participativas dos clientes durante 
seu preparo. Para isto, a estrutura orgânica do restaurante 
propicia que o cliente se integre aos seus espaços 
acompanhando a cocção dos alimentos em um balcão, 
onde é possível observar o movimento da equipe e até 
mesmo bater um papo com o Chef, ou então estar no 
lounge do segundo piso, onde poderá conhecer a história 
do local e os detalhes da construção.

Uma obra de arte na
reconstrução de casarão

RESTAURANTE LASAIEmpresários 
requalificam um 

imóvel tombado, 
integrando o local 
para um ambiente 

de relaxamento, 
paz e alimentação 

diferenciada

Fachada restaurada do Lasai 
e alvenaria interna em tijolos 
aparentes
(Fonte: www.lasai.com.br)
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Obra radical e cuidados com a vizinhança

 A Osborne lançou mão de uma programação, 
onde muito pouco foi aproveitado da antiga farmácia de 
manipulação, que funcionava no local, e antes mesmo 
do início da obra, para evitar conflitos com a vizinhança, 
a Osborne realizou um laudo fotográfico da periferia e 
retratou a situação existente, possibilitando que problemas 
decorrentes da obra fossem resolvidos sem maiores 
dificuldades.
 A construtora se encarregou da execução 
da reforma com a responsabilidade de realizar as 
intervenções, buscando não afetar as paredes de tijolo 
maciço, material original do entorno da construção, assim 
como a fachada. Exemplo disso foi o reparo estrutural no 
pilar geminado com o vizinho, com armadura longitudinal 
aparente e em processo de corrosão, que foi tratado com 
sikadur – chumbador químico – e recomposto com grout, 
em concreto. 
 Os donos do Lasai, o chef  Rafa Costa e Silva 
e sua esposa Malena, pretendiam aproveitar a estrutura 
existente da antiga farmácia, mas as condições da 
edificação eram precárias. O piso de madeira, por exemplo, 
estava todo mofado. O estabelecimento possuía apenas 
uma área aberta com mezanino nos fundos da propriedade, 
e o plano era o de construir um pavimento com pé-direito 
mais alto que o existente, criando um segundo pavimento, 
assim como um subsolo, o que determinou que a área de 
fundação fosse toda refeita. 

Paredes de tijolos aproveitadas 
e imóvel tombado preservado

 Na proposta, as paredes de perímetro, que eram 
todas de tijolos, puderam ser aproveitadas. Entretanto, 
logo que chegaram ao estabelecimento, os proprietários 

Rafa e Malena pediram que fosse aberto um buraco na 
parede para que fosse verificado se atrás da pintura havia 
tijolos, pois a ideia inicial era deixar os tijolos aparentes. 
Não só havia tijolos, como estavam bem conservados e 
puderam ser mantidos sem muito trabalho na reforma.
 Em função do conjunto de revestimentos da 
antiga casa estar em péssimo estado de conservação, foi 
necessária uma reforma total, mas nem tudo poderia ser 
demolido, pois a Prefeitura do Rio de Janeiro exige que 
alguns itens do imóvel sejam mantidos e preservados, por 
se tratar de um patrimônio histórico. Para tanto, a fachada 
teria que ser mantida, assim como as paredes de tijolos 
maciços, todas originais da construção.
 
Cobertura retrátil é solução 

 Duas das paredes estruturais eram internas e o 
restante delimitava o perímetro da edificação. Havia uma 
volumetria de ocupação preservada, o que significava que 
no espaço em que estavam essas duas paredes originais 
não poderia haver cobertura fixa. Para vencer essa 
exigência, a estratégia utilizada para que essa área fosse 
aproveitada foi a de colocar uma cobertura retrátil. 

Fachada de projeto original recuperada

 A empresa Jequitibá Restauro foi contratada 
exclusivamente para o trabalho da fachada. Na restauração 
houve o cuidado da recuperação da fachada original da casa, 
segundo os projetos antigos, porque a fachada já tinha sido 
descaracterizada em momento anterior à reforma. Nesse 
processo alguns elementos foram recuperados, como a 
pintura texturizada, e outros foram acrescentados, como 
a estrutura acima da porta da entrada, com a necessidade 
de modificações nas esquadrias, que continuaram sendo 
de madeira e de tonalidade igual à original. 

Design exclusivo do restaurante com parede verde estruturada
com encaixes de vasos de plantas
(Foto: Ana Cristina Amaral)

Telhado do salão de entrada, em estrutura de madeira, foi deixado 
aparente (Foto: Giulia Braga)
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 Pelo fato da retirada de todas as instalações 
existentes, as novas instalações luminotécnicas conduziram 
o ambiente a ser aconchegante, embora rústico. Também 
foram realizadas novas fundações na periferia da casa, 
aproveitando o baldrame de pedra existente e no interior 
executando sapatas que sustentariam os novos pilares. 

Detalhe da qualidade das tintas 
para cada um dos ambientes

 As alvenarias foram pintadas com tinta látex acrílica 
acetinada, o que facilita a sua higienização, ao invés de 
ser aplicada textura. Já as alvenarias das cozinhas de pré-
preparo e apoio cocção, assim como a circulação entre 
elas, foram pintadas com tinta epóxi acetinada, pois assim 
essas paredes podem ser lavadas com água corrente.
 
Pisos devem estar de acordo com
o uso do ambiente em restaurantes

 O desejo do cliente era por um piso de madeira 
rústica, porém a Anvisa determina que o piso de 
restaurantes deva ser lavável. Para tanto, foi usado o 
porcelanato. Assim como, na construção de um deck de 
madeira externo, onde foi seguido o manual de práticas de 
restaurantes, para os cuidados na manutenção de limpeza 
diária, com o uso de pano levemente úmido apenas com 
água, evitando-se produtos químicos. Já a cozinha foi toda 
revestida em mármore Silestone importado.

As esquadrias metálicas

 As esquadrias internas de vestiários e cozinha 
foram executadas em alumínio anodizado, com folhas 
de abrir e venezianas em toda sua altura para permitir 
ventilação, com acabamento em pintura eletrostática 
branca.

O uso de madeira para acabamento 
e harmonia ao ambiente

 A porta de correr (carpintaria) em madeira tauari, 
pintada com tinta esmalte à base d’água, na cor branca, 
deu o tom à marcenaria, que foi elaborada exclusivamente 
para o restaurante. Todas as peças, tais como mesas e 
cadeiras, levam a logo do Lasai. 
 Os peitoris foram feitos em mármore branco 
comum e os rodapés, de madeira de 15 cm, com a mesma 
madeira utilizada nos batentes e alisares dos vãos de 
acesso, dando uma continuidade e harmonia ao ambiente. 

Dados técnicos da obra para a refrigeração 

 Para o salão, varanda, escritório, cozinha (apoio 
copa e bebidas) e vestiários, foram disponibilizados 
condicionadores de ar tipo split, com capacidade total de 
23TR.

Dados técnicos da obra para o 
sistema de aquecimento conjugado

 Há um sistema de aquecimento, onde são 
utilizados aquecedores com vazão de 35,5 litros/minuto, 
instalados em paralelo e acionados sequencialmente em 
função da demanda. Toda vez que a taxa de fluxo de uma 

Plataforma elevatória, no salão de entrada do restaurante
(Foto: Ana Cristina Amaral)
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unidade (aquecedor) exceder 90% da vazão, o controle 
irá ativar o outro aparelho, e também efetuar um rodízio 
entre as unidades instaladas, permitindo que nunca falte 
água quente. O painel de controle dos aquecedores 
informa através de códigos de erros o problema ocorrido 
individualmente por aquecedor. Desta forma, fica fácil 
a identificação do problema e o mesmo painel informa a 
vazão por minuto de cada aquecedor, temperatura de 
entrada e temperatura de saída da água e dados técnicos 
operacionais do equipamento.

Luminárias da cocção: uma opção 
para manter pratos aquecidos

 Foram utilizadas luminárias importadas, que além 
de servirem para a iluminação da cozinha também são 
usadas para manter a temperatura de pratos prontos. Elas 
são fixadas no teto e possuem um cabo extensível, que 
permite a aproximação para perto da bancada, onde os 
pratos prontos ficam dispostos, como se pode observar 
na foto da bancada na página anterior, e pela irradiação 

de calor, elas serão capazes de mantê-los na temperatura 
ideal de servir.

Acessibilidade com estilo

 Houve uma preocupação no quesito acessibilidade 
para pessoas com limitações físicas e foi construída uma 
plataforma elevatória para deficientes no salão de entrada 
do restaurante.

Um tom de jardim de inverno

 Na área coberta pelo toldo removível foi construída 
uma parede verde, estruturada com encaixes de vasos de 
plantas, sobre uma estrutura metálica.

Telhado aparente e sensação 
de espaço ampliado

 O telhado no salão de entrada foi deixado aparente 
e com a estrutura de madeira exposta. O pé-direito do 

Instalações internas do 
restaurante. Na cozinha 

(à direita), destaque para 
as luminárias de cocção 

(Fonte: Giulia Braga e 
www.lasai.com.br)
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casarão é bem alto e foi aproveitado, deixando o ambiente 
mais fresco.
 Uma das dificuldades encontradas foi o fato de 
toda a execução da obra ter sido limitada pelo perímetro 
da casa, além das paredes internas que tiveram que ser 
mantidas. Dessa forma, o canteiro de obra ficou reduzido, 
assim como o estoque estava restrito a essa demarcação. 
Inicialmente, Rafa e Malena queriam que o restaurante se 

dispusesse em um único ambiente amplo, no entanto isso 
não foi possível de acordo com as normas de tombamento 
da Prefeitura. Além disso, por se tratar da primeira obra 
de reforma de um restaurante pela empresa Osborne, 
inúmeras exigências específicas de restaurantes foram 
uma novidade para a construtora. Foram realizadas várias 
adaptações para que o restaurante estivesse de acordo 
com as exigências. 

Salão principal e área 
externa com deck em 
madeira aparente
(Fonte: www.lasai.com.br
e Giulia Braga)
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Referências
http://doqueeupreciso.com.br/gastronomia/novidade-
chef-rafa-costa-e-silva-abre-portas-lasai
http://vejario.abril.com.br/materia/restaurantes/lasai/
http://www.identitagolose.com/sito/en/95/8198/dal-
mondo/lasais-calm-rise.html?p=0
http://www.lasai.com.br/sobre.html
http://doqueeupreciso.com.br/gastronomia/novidade-
chef-rafa-costa-e-silva-abre-portas-lasai
*Material cedido pela Osborne Construtora
*O texto original de Ana Cristina Amaral, Giulia 
Cavicchini e Inês Lemos, graduandas de Engenharia 
Civil - UFRJ, foi adaptado para esta Revista.

A requalificação propiciou um ambiente agradável e de arquitetura equilibrada (Foto: Ana Cristina Amaral)

Exigências da CEG para melhor segurança

 Segundo a Companhia Estadual de Gás (CEG), 
é exigido o controle de escapamento de gás por um 
dispositivo de segurança, que, conectado ao sistema de 
exaustão do restaurante, só permite a entrada de gás 
através da válvula solenoide.
 Assim, caso haja algum problema de fogo no 
restaurante, a válvula solenoide fecha automaticamente, 
existindo uma botoeira de segurança, localizada ao lado da 
coifa da cozinha cocção e o acionamento deste comando 
fechará as coifas, impedindo que o fogo se espalhe. 
 
Um restaurante onde toda água é filtrada 

 Outra exigência da Anvisa: toda água das áreas 
de cocção deve ser filtrada. Para tanto, durante a obra 
foram colocados dois filtros na saída das bombas de 

pressurização. O que significa que não só nas áreas de 
cocção, mas todo o restaurante tem água filtrada. 
 O Lasai tem especificação de materiais por 
ambiente e modo de fazer manutenção adequada dos 
mesmos, assim como de manusear os equipamentos de 
ponta que foram utilizados.
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E você, sabe o que é
trabalho em equipe?

Saiba mais: www.nppg.org.br

Curso de Extensão em Planejamento 
e Gestão de Obras Civis

Curso de Extensão em Planejamento 
e Gestão de Obras Civis

Presencial e com carga horária de 180 horas
Certificado do curso emitido pela UFRJ

Presencial e com carga horária de 180 horas
Certificado do curso emitido pela UFRJ
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Recomendações para Submissão de Artigos
e matérias técnicas na revista Gestão & Gerenciamento

INSTRUÇÕES AOS AUTORES

 Para enviar seu material para a revista, 
preencha o formulário on-line, disponível no site 
http://nppg.org.br/gestaoegerenciamento.
 
Condições básicas:

– O artigo deve ser original e inédito em publicações 
e não estar sendo avaliado para outra revista;

– O texto obedecerá a padrões e requisitos 
bibliográficos, conforme o arquivo modelo, disponível 
no site http://nppg.org.br/gestaoegerenciamento;

– A identificação dos autores deve ser removida do 
artigo (em Word), inclusive na opção de propriedades, 
visando não ser possível identificar os autores, e 
garantindo a avaliação por “pares cegos”;

– Os direitos autorais pertencem aos autores, mas 
estes aceitam que a publicação se dará através da 
revista G&G em primeira publicação;

– Os autores devem indicar no material enviado 
a seção mais adequada para a sua  avaliação e 
publicação.

Linhas de Publicação:

Gestão 
   - Gestão da Sustentabilidade; 
   - Gestão de Resíduos; 
   - Gestão da Produtividade e da Inovação;
   - Gestão de Riscos;
   - Reabilitação do Ambiente Construído.
 
Gerência 
   - Análise dos Cenários Econômicos em Projetos; 
   - Estratégia Empresarial; 
   - Tópicos em Maturidade no Gerenciamento de Projetos; 
   - Gerência de Empreendimentos.
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AGENDA 2016
EVENTOS TÉCNICOS

SEMINÁRIO – Crise e a Gestão de Projetos; 9 de Abril de 2016 - Horário: 8h30 às 17 h; Rio de Janeiro – Ilha do 
Fundão, Auditório Horta Barbosa: Organizados pelo NPPG/POLI de forma periódica, os seminários têm como objetivo 
tratar de temas específicos atuais na área de gestão e gerenciamento. Nesta edição, o tema Crise e a Gestão de Projetos 
será conduzido de forma a colocar aos participantes o cenário macroeconômico e como isso se desdobra no mercado de 
trabalho, tangendo a área de atuação dos gestores. 

PATORREB 2018 – 6a. Conferência sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios; 4 – 6 de Abril de 2018; Rio de 
Janeiro: Desde 2003, com uma periodicidade trienal, têm-se realizado as conferências PATORREB sobre patologia e 
reabilitação de edifícios, em Portugal e Espanha, sendo este organizado conjuntamente pela Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto – FEUP, pela Universidad Politécnica de Cataluña – UPC e pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – UFRJ, e tratará de temas como patologias estruturais, dos materiais e componentes. Além disso, tratará de 
reabilitação integral de edifícios, em acústica, uso de energia, vida-útil e legislação. http://patorreb.com/ 

ISBP 2018 – 2nd. International Symposium on Building Pathology – Rio de Janeiro: Evento organizado pela CIB 
W086 Commission - Building Pathology em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, reunirá 
profissionais envolvidos com técnicas de diagnóstico, gestão de ativos de manutenção, simulação de desempenho em 
edifícios, tendo como foco patologias estruturais, hidrotérmicas e durabilidade das construções. http://nppg.org.br/

CURSOS

CURSOS – NPPG/POLI 
(21) 3938-7965; nppg.org.br; secretaria.nppg@poli.ufrj.br

GGP – Gestão e Gerenciamento de Projetos –
Pós-graduação; Próxima Turma: 23/02/2016, Carga horária: 378 horas; 
Rio de Janeiro – Centro:

O curso tem como objetivo promover a formação de profissionais, 
executivos e agentes formadores e Gerência de Projetos, alinhados 
com os conceitos do PMI e IPMA, com a obtenção do título de 
especialista emitido pela UFRJ. O conteúdo programático é: 
Conhecimento e Planejamento de Projeto, Gestão de Prazos e Custos 
do Projeto, Relações Interpessoais e o Projeto, Qualidade e Riscos do 
Projeto, Governança Corporativa, Integração de Projeto e Gestão de 
Mudanças. 

PGCOC – Planejamento, Gestão e Controle de Obras 
Civis – Pós-graduação; Próxima Turma: 09/04/2016, Carga horária: 
360 horas; Rio de Janeiro - Ilha do Fundão:

O curso tem como objetivo a preparação de profissionais na atuação e 
diferentes áreas da construção civil – construções novas, manutenção, 
reabilitação e restauração predial, capacitando nas ferramentas de 
gestão para planejamento e controle de obras e serviços, sejam em 
empresas particulares ou em órgãos públicos. 

PGOC – Planejamento e Gestão de Obras Civis – Curso 
de Extensão; Em breve novas turmas, Carga Horária: 180 horas; Rio 
de Janeiro:

Curso de extensão que capacita o profissional em planejar e gerir obras, 
com conteúdo que abrange os temas: certificação LEED, auto vistoria 
predial, análise de impacto de vizinhança, inovações nos processos 
construtivos, técnicas de impermeabilização, entre outros 28 itens.

GN3P – Gestão de Negócios, Pessoas, Processos 
e Projetos – MBA; Aula Magna: 09/04/2016, Próxima turma: 
07/05/2016, Carga Horária: 405 horas; Rio de Janeiro – Ilha do Fundão:

Curso MBA, apresentando os principais conceitos e ferramentas em 
gestão de forma articulada em um único curso, proporcionando aos 
participantes acesso às melhores práticas de mercado, criando assim 
condições para desenvolvimento e aprimoramento de competências 
gerenciais. É direcionado a gestores ou potenciais gestores, em 
gestão empresarial, focando na articulação dos processos de negócio, 
pessoas e processos.

EI3P – Estratégia, Inovação Processos e Portfólio de 
Projetos – MBA; Em breve novas turmas, Carga Horária: 378 horas; 
Rio de Janeiro – Ilha do Fundão:

Curso MBA, que apresenta os principais conceitos e ferramentas em 
gestão de PPP, proporcionando acesso às melhores práticas do IPMA, 
PMI, PRINCE2 e SCRUM. Tem como público alvo potenciais gestores 
de projetos, programas de portfólio (PPP), compondo um grupo de 
profissionais em dinâmicas na troca de experiências e com articulação 
nas várias vertentes de gestão de PPP.

NOTA

A revista Gestão & Gerenciamento não se responsabiliza 
por alterações de datas ou programações realizadas pelos 
organizadores dos eventos. No caso de interesse dos 
leitores em um evento, recomendamos um contato direto 
com os responsáveis para confirmação das informações.
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PGCOC

NPPG

PRÁTICA

CERTIFICAÇÕES

RECONHECIMENTO

CONHECIMENTO
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Na corda bamba
Especialistas orientam empresas
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MBA Estratégia, Inovação, Processos
e Portfólio de Projetos (EI3P)

 Apresentar os principais conceitos e ferramentas em gestão de PPP, 
proporcionando acesso às melhores práticas do IPMA, PMI, PRINCE2 e 
SCRUM.

 Gestores de projetos, programas e portfólio (PPP), compondo um 
grupo de profissionais para dinâmica na troca de experiências nas várias 
vertentes de gestão de PPP.

 Possibilita a articulação com o programa de mestrado em 
administração, em Universidades Francesas (Tours e Bordeaux), além de 
cursos de extensão na França e nos EUA.

5 anos na área

Entrevista
Análise de Currículo
Teste Escrito
Cidade Universitária
Fundão – UFRJ

Mais Informações: www.nppg.org.br

Experiência Exigida

Processo Seletivo

Local das Aulas

Diferencial do Curso

Público-Alvo

Objetivo do Curso

 Conhecimento em Gestão de Projetos com curso de formação MBA 
e/ou certificação em Gestão de Projetos (IPMA, PMI, APMG).

Pré-Requisito
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EDITORIAL

 O universo de questões relacionadas aos assuntos de gestão e de 
gerenciamento nos conduziu à divisão desta edição da revista G&G em 
duas partes, com duas capas opostas e paginação invertida. Dessa forma, 
desejamos provocar no leitor a atenção e curiosidade sobre os assuntos 
nas seções de Gestão e de Gerenciamento. 
 Assim, dentro da nossa proposta editorial, reconhecemos a existência 
de sucessivas crises, com graves consequências para a sociedade. 
Entretanto, a cada desafio conhecido houve a necessidade de se 
implantar um adequado gerenciamento, o que possibilitou a superação dos 
desmandos políticos e econômicos, com a obtenção de bons resultados. 
 Na seção de Gerenciamento elegemos, para a sua leitura, o tema 
atual e contemporâneo A crise e a sua superação, com o qual convivemos 
diariamente em nossos meios produtivos. E, para abrir o debate, 
convidamos cinco especialistas que discorreram sobre as alternativas e 
possibilidades nas diferentes formas de não cair no “abismo” de uma crise. 
Também apresentamos, dentre outras matérias, uma descrição do Ciclo 
de Certificação do IPMA, mais uma vez realizado na UFRJ, descrevendo 
as suas características e vantagens.
 Tratamos ainda, nesta seção, de temas correlatos às “crises”, com 
uma análise dos processos de Gestão de Partes Interessadas e os riscos 
no desafio de uma Reabilitação Predial, consolidando uma ponte entre 
Gestão da Construção e Processos de Gerenciamento. 
 Finalmente, gostaríamos de contar com a sua participação com 
sugestões e artigos que irão agregar novos valores à publicação. 
 Desejamos uma boa leitura e, com certeza, iremos superar mais uma 
crise!

A crise e a sua superação

Coordenador do NPPG
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM GESTÃO E GERENCIAMENTO

DE PROJETOS

Venha buscar excelência em
Gestão de Projetos!

Para mais informações:
www.nppg.org.br

Diferencial:

Em 2010 o NPPG foi a primeira instituição brasileira a oferecer 
cursos com a visão de competências em Gestão de Projetos 
pela International Project Management Association – IPMA.

Objetivo:

A gerência de projetos é uma formação que atende às 
exigências atuais do mercado e otimiza a capacitação 
de profissionais, aliando-os às melhores práticas do 
gerenciamento de projetos e propiciando a obtenção do 
título de especialista emitido pela UFRJ.
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Quando conhecer o passado é um desafio para a reabilitação predial
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Gestão & Gerenciamento é uma publicação quadrimestral do 
NPPG/Poli/UFRJ, de distribuição gratuita e circulação nacional, 
com o objetivo editorial de fomentar o conhecimento nas áreas de 
Gestão e Gerenciamento. A distribuição da revista terá como destino 
os profissionais, professores e alunos vinculados à gestão corporativa 
e ao ensino do gerenciamento de empreendimentos. Os números 

editados serão disponibilizados na web. Serão aceitas contribuições 
de artigos inéditos que deverão obedecer às instruções contidas 
no encarte desta publicação. Supervisão Editorial: Eduardo 
Linhares Qualharini (qualharini@poli.ufrj.br); Conselho Editorial: 
André Baptista Barcaui, Assed Naked Haddad, Darci Prado, Eduardo 
Linhares Qualharini, Elaine Garrido Vazquez, João Carlos Gonçalves 
Lanzinha, Nelson Pôrto Ribeiro, Vasco Manuel A. Peixoto de 
Freitas; Jornalista Responsável e Edição: Monica Coronel 
(JP16423-RJ); Edição Executiva: Andrei Bastos (JP12922-RJ); 
Diagramação: Andrei Bastos e Hugo Zambzickis de Araujo Silva; 
Colaboradores: Anna Karollyne Fagundes da Silva, Amanda 
Vieira Guimarães, Gustavo Millan Cesar de Almeida, Luiz Henrique 
Costa Oscar, Maiane Ramos da Silva, Marcus Vinicius Plaisant, Paulo 
Antônio Maldonado.
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GERENCIAMENTO DE CRISE

 Nesta edição, a revista G&G realizou entrevistas com 
cinco especialistas em sistemas de gestão, procurando a visão 
pragmática de cada um. Dalton Louzada acredita que a recessão 
pela qual passa o Brasil começou a indicar os mecanismos que 
irão levá-la ao fim. Luiz Negreiros realçou que as empresas 
devem trabalhar em alto grau de interação com seus processos 
organizacionais, visando usar o seu desenho de planejamento 
estratégico para alcançar o sucesso. Maurini Elizardo indicou que 
todos os processos nas organizações se ajustam continuamente a 
cada nova realidade. Siclinda Omelczuk, especialista em Gestão 
do Conhecimento e Inteligência Empresarial, versa sobre a 
vantagem de adquirir e conservar o aprendizado nas empresas. 
Por fim, Ricardo Soares exemplifica um caso bem-sucedido de 
gerenciamento de crise.
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Altas do PIB seguidas de retração da economia (%)

Recessão no Brasil pode não ser 
revertida em um futuro próximo
Como identificar os riscos advindos de um cenário de prolongada retração

 O Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), especializado em Administração 
pela FIA/USP, Dalton Louzada Moreira, faz das palavras 
do economista Paulo Picchetti também as suas ao dizer 
que “a recessão pela qual passa o Brasil começou sem ser 
possível enxergar os mecanismos que irão levá-la ao fim. 
Não há instrumentos de política econômica capazes de 
reverter esse quadro em um futuro razoavelmente rápido”.
 Segundo Moreira, historicamente o Brasil sempre 
passou por ciclos de crescimento e recessão, mas ressalta 
que nos dois anos em que a economia retraiu mais de 4% – 
em 1981 e 1990 –, o PIB retomou o fôlego e cresceu perto 
de 1% nos anos seguintes. Em 1993, a economia avançou 
4,9%, após ter recuado 0,5% no ano anterior. 
 A discussão sobre os motivos ou soluções para 
a atual crise econômica brasileira suscita, sobretudo 
entre os especialistas, a necessidade de se identificar os 
riscos advindos de um cenário de prolongada retração, e 
recomenda ações para mitigar seu impacto nas diversas 
áreas e aspectos de um projeto, com vistas a minimizar 
impactos e possibilitar melhor gerenciamento. 
 Para o professor da FGV, um efeito bastante 
provável que será sentido pelos gerentes de projetos em um 
cenário de retração econômica será a redução do escopo 
de projetos atuais e futuros. Isso ocorrerá em função da 

indisponibilidade de recursos financeiros, aliada à incerteza 
para o retorno do investimento, diante de um cenário mais 
pessimista, que tem levado os executivos, responsáveis 
pela tomada de decisão, ao corte de atividades que não 
são vistas como imprescindíveis para gerar benefícios 
planejados.
  Em um cenário de retração, Dalton Moreira 
acredita que haverá tendência para se instaurar o aumento 
da complacência dos participantes de um projeto, causando 
dilatação do prazo previsto, devido o receio da perda do 
emprego após o encerramento. Melhorar a comunicação 
com a equipe executora de um projeto, sobretudo quanto 
ao aproveitamento das pessoas após o término do mesmo, 
poderá ser uma forma de atenuar o cenário de incertezas. 
 – Um movimento típico em um cenário de inflação 
é a alta da taxa básica de juros, que, por sua vez irá 
requerer uma taxa de retorno esperada mais elevada 
para os projetos. Nesse cenário, os investidores tendem 
a ter oportunidades de rendimento mais atraentes no 
mercado financeiro, com probabilidade e impacto de risco 
menor que os encontrados tipicamente em projetos –, 
adverte o professor da FGV. Ele ensina que um orçamento 
detalhado e preparado com dados oriundos de fontes 
reconhecidamente confiáveis, deverá ter efeito positivo na 
redução da incerteza quanto ao retorno do investimento.

AS RETOMADAS APÓS AS RECESSÕES

Fonte: IBGE
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Cenário de crise demanda desenho
de um planejamento estratégico

 Em entrevista exclusiva concedida à Revista 
Gestão & Gerenciamento, o Mestre em Sistemas de 
Gestão pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
pós-graduado em Gerenciamento de Projetos pela UFRJ, 
Luis Alberto Negreiros, acredita que as empresas devam 
trabalhar suas áreas a partir de projetos e com alto grau 
de interação com seus processos organizacionais, com 
demandas geradas em ambas as direções o tempo todo. 
 Diante de um cenário de crise, Luis Alberto defende 
como ferramenta de relevância iniciar um processo de 
desenho de um planejamento estratégico, chegando aos 
seus objetivos e metas estratégicas, com o desdobramento 
em projetos, a partir de um processo formal de composição 
e gestão do portfólio.
 – Este é o “botão de sintonia” da organização. 
Se as condições de mercado mudam a ponto de afetar 
a estratégia organizacional, e isso está conectado à 
formação do portfólio, haverá tradução para novos rumos 
dos projetos, tais como cancelamentos, mudanças, 
inclusões e, no mínimo, já haverá um processo definido –, 
diz Negreiros. 
 Entretanto, o Mestre em Sistemas de Gestão alerta 
que essa ação não seria o suficiente. Ele ensina que todas 
as ideias têm que estar permeadas por outro processo 
fundamental, que é o de change management – gestão da 
mudança organizacional –, que deverá suavizar os efeitos 
das mudanças na organização e despertar o correto senso 
de urgência, como também facilitar a construção de uma 
visão compartilhada de futuro para a nova realidade.

Os impactos da inflação sobre a produção

 De acordo com Negreiros, se o portfólio de projetos 
se justifica pela necessidade de tradução estratégica, a 
partir da melhor combinação de possíveis projetos, outra 
disciplina complementar, o business analysis (BA), irá 
buscar duas coisas fundamentais para atender ao cenário 
proposto: a primeira é a construção da melhor alternativa 
(dentre várias) para resolver um problema ou explorar 
uma oportunidade, que provavelmente será traduzida em 
um projeto. E a segunda é proporcionar mecanismos de 
avaliação da eficiência da solução trazida pelo produto do 
projeto para essa necessidade de negócio.

 – O que quero dizer é que se a cultura 
organizacional contém um processo consistente de BA, os 
projetos serão gerados a partir de estudos de viabilidade, 
que podem ser revistos ao longo do processo para garantir 
a melhor solução e que atendam ao negócio dentro de um 
determinado contexto. Afetar o prazo do projeto, seu custo, 
seu escopo, torna-se consequência de uma análise mais 
abrangente para o maior valor possível (naquele momento) 
que o projeto possa gerar ao negócio –, ressalta Negreiros, 
ao comentar o impacto da inflação sobre a produção.
 De acordo com a visão de Negreiros, se isolado, 
o gerenciamento de projetos na análise, e uma vez que 
os efeitos de negócio estejam claros, toda a questão de 
situações emergenciais e metas estarão associadas a três 
processos básicos de GP: a) um trabalho bem feito de 
gestão de requisitos, que irão modelar o escopo; b) uma 
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correta análise de risco para minimizar surpresas e tornar 
as respostas mais ágeis; e por fim, c) um processo de 
gestão de mudanças no projeto, para garantir a pertinência 
das mesmas e proporcionar correta avaliação de seus 
impactos.
 Quando inquirido sobre as alterações que um 
planejamento inicial de um projeto pode sofrer ao longo 
da sua realização e quais seriam as melhores ‘normas’ 
para lidar com esse tipo de ajuste, o professor relata que 
é comum alteração no planejamento de processos e que 
o gerente de projetos e seus stakeholders devem estar 
cientes e preparados para lidar com a mudança. 
 Para Negreiros, a ausência de um processo de 
gestão de mudanças não é a questão principal. Ele diz 
que o cerne do problema das alterações no planejamento 
dos projetos está na própria ausência de planejamento ou 
em sua realização de forma precária. Como exemplo, ele 
cita as recentes pesquisas, como o PM Survey – www.
pmsurvey.org –, que demostram claramente essa questão. 
 – Planejar dá trabalho, consome recursos e, por 
não entenderem o que é gerenciamento de projetos, os 
patrocinadores não querem investir tempo em planejamento, 
preferindo gastar nas correções de rumo. Ora, se você 

tem dificuldade para definir para onde vai, todo caminho é 
possível e não necessariamente será o melhor. Com isso, 
a probabilidade de ter que ficar corrigindo rumos o tempo 
todo aumenta bastante. A seguir, o professor respondeu 
alguns questionamentos sobre o assunto.

Gestão & Gerenciamento: Quais erros não cometer 
no processo?

Luis Alberto Negreiros: O primeiro erro é não 
entender o que seja gerenciamento de projetos. E só se 
entende o que é GP quando se estuda; se define método; 
se pratica processos; quando são utilizadas ferramentas 
adequadas; quando são utilizados indicadores; quando 
se formam pessoas; quando se constitui um PMO para 
evidenciar o GP na estrutura organizacional. Ou seja, 
quando GP passa a fazer parte, de fato, da cultura 
organizacional. 

G&G: Qual seria a pior crise para uma empresa no 
processo de gerenciamento e com alto grau de dificuldade 
para obter solução na atual conjuntura do país?

Luis Alberto Negreiros: Difícil dizer “a pior crise”, 
mas posso elencar alguns erros que devem ser evitados, 
para que o processo de superação de crises seja mais 
tranquilo:
 – Ausência de um processo de planejamento 
estratégico;
 – Ausência de um processo de constituição da 
carteira de projetos, alinhada à estratégia e ao orçamento, 
que evite que as iniciativas/projetos sejam feitos sob 
demanda;
 – Ausência (ou precariedade) de um processo de 
análise dos benefícios propostos/entregues pelos projetos;
 – Desconhecimento dos reais processos internos 
da organização e/ou falta de indicadores, o que pode gerar 
dificuldade para a percepção de sinergias entre projetos;
 – Falta de uma estrutura organizacional dedicada 
a projetos (PMO), que esteja patrocinada para a criação 
de uma cultura de GP na organização (criação de 
método, definição de indicadores, processos, evolução da 
maturidade);
 – Ausência ou precariedade de um processo 
de change management, que suporte as adaptações 
necessárias.

*Luis Alberto Negreiros é Mestre em Sistemas de Gestão pela 
UFF, com experiência de mais de 17 anos em Gerenciamento de 
Projetos e Professor em cursos de MBA e pós-graduação na UFRJ, 
Coppead e FGV.
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Na crise como rotina
‘as certezas se desmancham no ar’

Maurini Elizardo Brito, MSc

 Poucas coisas conseguem obter tanto consenso 
no mundo moderno quanto a noção racional ou intuitiva de 
que há uma crise. Não uma crise setorial ou conjuntural, 
limitada no tempo, no espaço ou em seus efeitos. Mas um 
estado de incerteza e mudança constantes, que coloca 
pessoas e organizações diante do desafio de ajustar-
se continuamente a uma realidade, cuja dinâmica foi 
sintetizada por Marshall Berman, já em 1982, no título de 
um de seus livros: Tudo Que é Sólido Desmancha no Ar. 
 Complexa e globalizada, esta realidade acelerada 
tem produzido tanto rupturas tecnológicas frequentes e 
profundas quanto inadaptações humanas tão sérias, tal 
como o terrorismo fundamentalista. No cotidiano faz com 
que líderes e gestores bem qualificados frequentemente 
se sintam inseguros diante de contextos fluidos e muito 
difíceis de apreender. O que deu certo ontem talvez não 
se aplique hoje, e o estado da arte pode estar sendo 
ultrapassado no momento mesmo em que é adotado. De 
um lado os gestores são instados a realizar planejamentos 
de longo prazo, conforme preconizado pelas escolas 
da estratégia corporativa; de outro, enfrentam a imensa 
dificuldade de desenhar cenários em um mundo onde 
eventos desestabilizadores – ou situações de não 
obviedade, no dizer de Terry Winograd – se sucedem 

em ritmo desconcertante. Sua tão buscada eficiência, 
conseguida com processos consolidados e longo 
aprendizado, é desafiada pela necessidade de adaptar e 
inovar constantemente, sob o risco da sobrevivência. 

Crise demanda capacidade de capturar 
e processar informações; capacidade 
de reagir com rapidez e capacidade de 
absorver impactos

 Organizações aptas a sobreviver e prosperar neste 
ambiente devem possuir três características: capacidade 
de capturar e processar informações, capacidade de reagir 
com rapidez e capacidade de absorver impactos. A primeira 
corresponde ao esforço sistemático de monitoramento 
do ambiente, à identificação das informações relevantes 
em meio ao enorme ruído da comunicação excessiva, e 
à análise racional da informação para permitir a tomada 
de decisões de boa qualidade – em linhas gerais, é 
o que se conhece como ‘Inteligência de Negócios’. 
A segunda é bem sintetizada pela expressão anglo-
saxônica “responsiveness”, entendida como a habilidade 
de uma organização em modificar suas estratégias, 
comportamentos e ações com velocidade suficiente para 
contrapor-se em tempo hábil a uma ameaça emergente 
ou, melhor ainda, antecipar-se a ela – em tradução livre, 
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pode ser chamada de ‘Capacidade de Resposta’. 
E a terceira corresponde a um conceito ainda pouco 
explorado no mundo organizacional: Resiliência – a 
habilidade de recuperar-se ou adaptar-se e continuar 
operando satisfatoriamente depois de sofrer perdas ou ter 
sua atuação restringida.
 Quase todas as organizações apresentam estas 
características, em maior ou menor grau. Muitas, porém, 
ainda não as desenvolveram tanto quanto seria desejável 
e/ou não o fizeram de forma estruturada, dificultando seu 
desempenho. A favor destas organizações deve ser dito, 
contudo, que modelar uma organização segundo esta 
perspectiva, para que aquelas características se façam 
presentes de forma satisfatória, não é trivial. Pressupõe 
ações integradas nos planos estratégico e tático – gestão 
e gerência – e sobre três elementos funcionais: pessoas, 
processos e ferramentas. Também não é um esforço de 
curto prazo, pois envolve a própria cultura organizacional.

Capacitação em análise de negócios 
e em gerenciamento de projetos

 As organizações que empreendem este esforço 
costumam adotar algumas linhas de evolução estratégica 
típicas, tais como as capacitações em análise de negócios 
e em gerenciamento de projetos, a adoção da gestão 
enxuta – lean management – e da gestão por projetos 
e, talvez a mais importante, a adoção da gestão do 
conhecimento em suas três grandes vertentes: a gestão 
das competências; a gestão das informações e a gestão 
das relações. Não há receita pronta para a implantação 
destas estratégias, e nem todas são aplicáveis ao mesmo 
tempo, da mesma forma, a qualquer organização, ainda 
que sejam, com alguma frequência, anunciadas como 
remédios infalíveis. O desdobramento destas estratégias 
no plano tático, por sua vez, se dá através de uma vasta 
gama de metodologias, técnicas e ferramentas, cuja 
simples menção cobriria várias páginas, e que evoluem 
com a mesma rapidez desorientadora da realidade maior. 
Às vezes pode ser difícil para um gestor definir se estes 
produtos fazem parte da solução ou do problema. 

“As organizações são as pessoas, mas 
poucos gestores de fato acreditam nisso. 
Pena”

 Sem dúvida, levar uma organização a evoluir rápida 
e ordenadamente em todas essas linhas representa um 
esforço enorme e de alto risco. Mas percorrer este caminho 
é não apenas possível como necessário. Alguns elementos 

balizadores da estrada são: separar inovação duradoura 
de modismos corporativos; identificar com clareza qual o 
valor que a estratégia ou o produto trarão para a atividade 
da organização (alto desempenho não é sinônimo de valor 
agregado); selecionar produtos de aplicação alinhados 
com as estratégias adotadas (e não ajustar as estratégias 
aos produtos comprados por impulso); e, sobretudo, 
qualificar e envolver as pessoas. É comum dizer que as 
organizações são as pessoas, mas poucos gestores de 
fato acreditam nisso. Pena. Acumulam-se exemplos de 
grandes investimentos em infraestrutura corporativa, cujo 
retorno fica muito aquém do esperado pelo simples e bom 
motivo de que as pessoas não foram levadas em conta, 
ou foram incluídas na categoria ultrapassada de “recursos 
humanos”. Sem colocar as pessoas no centro do processo 
da mudança, a chance de uma organização se fortalecer 
na inteligência do seu negócio, adquirir capacidade de 
resposta rápida às ameaças e conseguir sair-se bem dos 
impactos que certamente sofrerá serão muito diminuídas.
 No atual contexto brasileiro, onde a realidade 
comentada acima se somam a fatores agravantes e 
“não obviedades” específicas, a evolução organizacional 
não pode seguir as tendências e melhores práticas 
identificadas no exterior automaticamente. É preciso dosar 
estas informações com a experiência e as competências 
presentes no terreno, de modo a criar um novo corpo de 
conhecimento compatível com aquele contexto e capaz de 
colocar o maior número possível de organizações brasileiras 
(não apenas algumas honrosas exceções) em um padrão 
internacional de desempenho, sem descaracterizar-se e 
tirando partido de suas qualidades de origem.
 Bolas de cristal ainda não foram inventadas, e 
nenhuma organização, por melhor preparada e administrada, 
está livre de enfrentar situações imprevistas, que podem 
colocar em risco real sua própria sobrevivência. Não há 
realmente uma receita pronta para estas emergências. 
Mas organizações que aceitam o desafio de se prepararem 
estruturalmente e com antecedência para a realidade do 
inesperado como rotina e das certezas que desmancham 
no ar, certamente terão chances bem maiores de ter vida 
longa e próspera, como diria Leonard Nimoy (Mr. Spock, de 
Star Trek).

*Maurini E. Brito é Engenheiro com Mestrado na UFF (2002), 
Gerente e Coordenador de Projetos. Trabalhou para a Marinha do 
Brasil, Michelin e Petrobras. Pesquisador e professor do NPPG/
POLI/UFRJ.
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 A Gestão do Conhecimento é um tema muito antigo 
e cita-se que, desde Aristóteles, as organizações já tratavam 
da vantagem de adquirir e conservar o aprendizado. 
Entretanto, só na segunda fase da revolução industrial 
ocorreram as ações de conservar o conhecimento para 
valorização dos produtos, consolidar padrões e marcas. 
E, é neste foco que a Msc em Engenharia Ambiental – 
Siclinda Omelczuk – concede uma entrevista a G&G sobre 
a Gestão do Conhecimento.
 Gestão & Gerenciamento: Pode-se dizer 
que existe uma relação entre Gestão do Conhecimento e 
Gestão de Projetos?
 Profª Siclinda: Sem dúvida existe. Se 
considerarmos que o conhecimento é um ativo intangível 
que é fonte de vantagem competitiva para a empresa, 
então utilizar adequadamente o conhecimento no 
desenvolvimento dos projetos poderá fazer toda a 
diferença. Existem várias ferramentas utilizadas e as mais 
conhecidas em gestão de projetos são as lições aprendidas, 
que transferem o conhecimento adquirido em um projeto 
para outro, gerando assim valor agregado.
 G&G: Professora, poderia nos dizer o 
que efetivamente se deve entender por Gestão do 
Conhecimento?

 Profª. Siclinda: Eu diria que é o gerenciamento 
e o compartilhamento de todo o conhecimento (tácito 
ou explícito) que existe em uma empresa ou mesmo no 
desenvolvimento de um projeto. Este conhecimento 
pode estar nas experiências e habilidades das pessoas 
ou em documentos, banco de dados da empresa. E 
isto, o gerenciamento eficiente deste ativo intangível – o 
conhecimento – é o que faz a diferença nas empresas, 
que as torna mais competitivas no mercado. Quando o 
conhecimento é aplicado nos projetos, que visam atingir as 
metas e objetivos da empresa, isto é o que traz benefícios 
e ganhos para todos os envolvidos.
  G&G: E como fazer este gerenciamento do 
conhecimento de forma eficiente?
 Profª. Siclinda: Considerando os capitais 
intangíveis de uma organização e fazendo a gestão de cada 
um deles: Capital Estrutural, Humano, de Relacionamento 
e Ambiental.
 O Capital Estrutural inclui a marca da empresa, 
a cultura, os processos, os sistemas de informações 
gerenciais e os processos de inovação. 
 O Capital Humano considera as competências dos 
profissionais, conhecida como conjunto de Conhecimentos, 
Habilidades e Atitudes (CHA).

Uma breve análise da
‘Gestão do Conhecimento’

Figura 1 - Capitais do conhecimento

Capital
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Capital
Humano

Capital
Estrutural

Capital do
Relacionamento
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 O Capital de Relacionamento considera a relação 
entre todos os envolvidos (stakeholders) no negócio, 
clientes, fornecedores, parceiros, empreendedores.
 O Capital Ambiental é o ambiente onde a empresa 
está inserida e corresponde à capacidade da mesma em 
se relacionar com este ambiente.
 G&G: Pode nos dizer como efetivamente é 
possível o compartilhamento de conhecimentos numa 
empresa, já que, como citado, temos pelo menos dois tipos 
de conhecimentos distintos – o tácito e o explícito?
 Profª.Siclinda: Antes de falar como se 
pode efetuar esta troca de conhecimento é interessante 
entender bem a diferença entre conhecimento tácito e 
explícito: O tácito é aquele conhecimento que se encontra 
na mente das pessoas, envolve as experiências de cada 
um, suas vivências e crenças pessoais. O explícito se 
encontra disponível em manuais, livros, banco de dados, 
é mais fácil de ser comunicado. Para que se possa efetuar 
a troca de conhecimento existe uma teoria criada por dois 
autores, Nonaka e Takeuchi, conhecida como “Espiral do 
Conhecimento”. Segundo estes autores existem quatro 
formas de se converter o conhecimento: socialização, 
internalização, externalização e combinação. Este 
processo começa pelo indivíduo, passa pelas equipes e  
pelos departamentos da empresa, podendo perpassar para 
outras empresas numa espiral crescente de conhecimento.
Na socialização há conversão de conhecimento tácito 
em tácito; isto é possível de forma presencial, através da 
observação, experiência, imitação e prática.
 Na internalização há conversão de conhecimento 
explícito em tácito: é quando se aprende algo executando 
o trabalho.

 Na externalização há conversão de conhecimento 
tácito em explícito; isto é possível por meio de metáforas, 
analogias e escrita.
 Na combinação pessoas trocam e combinam 
conhecimentos explícitos entre si, gerando um novo 
conhecimento.
 G&G: Fala-se muito em preservar e medir 
os intangíveis de uma empresa, a sua marca, os seus 
processos e sua rede de relacionamento. Como isto pode 
ser feito? E qual seria a finalidade? 
 Profª. Siclinda: Alguns países da Europa, 
como a França e Alemanha emitem, já há alguns anos, 
relatórios de capital intangível ao final de cada ano além do 
tradicional   Balanço e de um Demonstrativo de Resultados.  
Nestes relatórios os ativos intangíveis são considerados, o 
que não ocorre com os Balanços financeiros.
 Um relatório de ativos intangíveis tem a finalidade 
de informar como a empresa está cuidando de seus 
intangíveis; se a empresa está investindo em inovação, 
pesquisa e desenvolvimento, como utiliza seus recursos 
humanos, sua rede de contatos, ou seja, este relatório 
comunica como a empresa vem se comportando 
internamente para preservar seus ativos mais preciosos, os 
intangíveis,  e isto é bastante  positivo, tanto  internamente 
como externamente, pois fornece transparência aos seus 
diretores, clientes e investidores.

Figura 2- Espiral de Nonaka e Takeuchi

*Siclinda Omelczuk, Mestre em Engenharia Ambiental pela 
UFRJ, Especialista em Gestão do Conhecimento e Inteligência 
Empresarial pelo Centro de Inteligência Empresarial – CRIE, Coppe 
– UFRJ, Engenharia Eletricista pela UFSM.
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Crise, um caso bem-sucedido
com gestão da comunicação

 O diretor de marketing da IPMA – Brasil, 
Ricardo Soares, exemplifica um caso bem-sucedido de 
gerenciamento de crise na redução de impacto. Ele cita 
a Zappos, a maior empresa varejista de e-commerce do 
mundo, que atua no mercado de sapatos e vestuário.
 – Reputação é o resultado de imagem mais verdade 
e é construída com dedicação, cuidado e trabalho duro no 
longo prazo, podendo ser destruída em segundos. Uma 
crise mal gerenciada pode desperdiçar anos de trabalho e 
por em risco a própria existência da organização –, ressalta 
Ricardo Soares.
 Após doze anos de investimento na construção da 
marca e na reputação de confiança junto aos consumidores, 
a Zappos ficou ameaçada, em função de um incidente em 
que os sites da empresa foram hackeados e dados de 
cadastro de 24 milhões de consumidores foram roubados, 
em 2012.
 – A Empresa agiu com rapidez e transparência 
enviando um comunicado a toda sua base de clientes 
informando o ocorrido, suspendendo imediatamente as 
vendas, com a retirada da loja virtual do ar, até que o 
problema fosse resolvido, e utilizando as redes sociais e 
e-mails para viabilizar todo o atendimento –, conta Soares.
  No caso da Zappos, todos os colaboradores foram 
preparados para responder aos questionamentos daqueles 
que se sentiram lesados, mesmo que não atuassem 
diretamente no atendimento ao cliente. O gerenciamento de 
crise e a relação tão próxima ao consumidor, estabelecidos 
pela Zappos ao longo da última década, resultaram na 
preservação de sua reputação onde praticamente não 
houve danos perceptíveis em sua imagem, e a comunicação 
foi um elemento fundamental para proteger os interesses 
da organização e conduzi-la de volta à normalidade.

A comunicação na crise

 O trabalho de comunicação de crises é dividido 
em duas partes: a preparação e a reação. De acordo com 
o diretor de marketing da IPMA – Brasil, a preparação 
para uma administração de crise significa que a empresa 
precisa criar um plano de comunicação de crises detalhado, 
com uma equipe de comunicação de crises designada 
para executá-lo, onde o resultado dependerá de um bom 

plano de comunicação, que possibilite uma resposta mais 
rápida, a partir do gerenciamento da notícia, minimizando 
os impactos negativos e reconquistando com sucesso a 
confiança dos stakeholders. Ações listadas:

1 - O planejamento pré-incidente deve conter um modelo 
de operação para responder a um incidente/crise, 
contemplando a estrutura organizacional de resposta 
à crise, critérios de avaliação das situações de crise e 
equipes preparadas.
2 - O processo de ativação do plano de gerenciamento de 
crise deve ocorrer nos primeiros minutos, avançando pelas 
primeiras horas com o plano de resposta à emergência, 
resguardando as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente.
3 - Nas primeiras horas e prosseguindo pelos dias 
seguintes, o plano deverá, através da liderança, resguardar 
a imagem/reputação por meio de um plano de comunicação 
que preserve as relações com os clientes e com as demais 
partes interessadas.
4 - Nos dias que se seguem, e nas próximas semanas, 
o plano deve privilegiar a retomada de negócios sob 
a perspectiva da manutenção/recuperação de seus 
processos críticos, receitas e mercados.
5 - Nas semanas seguintes, e até a condição pós-acidente, 
deve-se discutir a efetividade do plano, a sua manutenção 
e/ou otimização, assim como a análise de lições aprendidas 
sobre o ocorrido antes da desmobilização da gestão de 
crise.

*Ricardo Soares, Administrador, Mestre pela Universidade 
de Nebrija (Espanha), Consultor em Planejamento Estratégico e 
professor do NPPG/POLI/UFRJ.
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Ciclo de Certificação IPMA
é realizado na UFRJ

CERTIFICAÇÃO IPMA

 O Núcleo de Pesquisas em Planejamento e 
Gestão da Escola Politécnica da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (NPPG/POLI/UFRJ) realizou, em novembro 
2015, o segundo Ciclo de Certificação IPMA – International 
Project Management Association, cujo propósito foi o de 
habilitar profissionais para a prova de certificação, em 20 
de janeiro de 2016. 

Ciclo de certificação IPMA

 A IPMA é uma rede internacional de Associações 
de Gerenciamento de Projetos, que em que cada país 
tem autonomia para atuar nacionalmente, levando em 
consideração os requisitos e as necessidades locais, desde 
que mantidas as diretrizes da IPMA. Trata-se da mais antiga 
organização internacional com foco em Gerenciamento 
de Projetos, tendo iniciado suas atividades em 1965, em 
Viena. Hoje conta com mais de 60 associações em todo 
o mundo, e busca desenvolver as melhores práticas no 
gerenciamento para as pessoas, empresas e governos. 
 
Métodos de gestão

 A IPMA é uma organização internacional que 
possui métodos em sua gestão e todos os países 
associados têm direito a voto dentro das diretrizes de base 
da IPMA. O diferencial do método da certificação IPMA é 
a medição da experiência, a exemplo de como é feita em 
pilotos de aviação e médicos. Não sendo fundamental só 
conhecimento teórico que importa para a organização, mas 
também a experiência de aplicação do mesmo.
 Suas atividades são: Padronização e normas 
para profissionais; Certificação para profissionais de 
gerenciamento de projetos; Certificação alinhada à carreira 
profissional; Padrões de Medições de Competência; 
Educação; Treinamento e Desenvolvimento; Pesquisa e 
Desenvolvimento; Educação e Treinamento; Publicações; 
Networking; Eventos e Congressos e Selos de Alinhamento.

Diferenciação nas Certificações

 As certificações oferecidas pela organização são 
diferenciadas, sobretudo, pela experiência. Quanto maior 
o nível, maior deve ser a experiência. O nível D é aferido 
apenas pela competência, tanto que a prova escrita só 
é feita pelos alunos nos níveis C e D. Nos níveis C, B e 
A também é realizada uma entrevista, sendo necessário 
comprovar, com documentos, a experiência alegada. 
 Outra particularidade do modo de avaliação é que 
cada resposta errada exclui uma certa. Essa decisão foi 
tomada por uma relação que o gerente de projetos deve 
ter como premissa: “melhor adiar uma resposta do que dar 
uma resposta errada”.
 – Para ter o nível máximo de certificação (A), o 
de “diretor de projetos”, o candidato deve ser capaz de 
dirigir um importante portfólio de projetos ou um programa 
complexo, com recursos, metodologias e ferramentas 
correspondentes. Para assumir esta responsabilidade, é 
necessário um elevado nível de experiência e conhecimento. 
 – Para a certificação de nível B, a de “administrador 
sênior de projetos”, deve haver a capacidade de gerir um 
projeto complexo, ou programa onde os subprojetos são 
comuns, isto é, o gestor de projeto deve conduzir gestores 
de subprojetos e não diretamente as equipes.  
 – Para o nível C, “certificado de administrador de 
projetos”, deve haver habilidade de liderar um projeto com 
complexidade limitada, o que significa que demonstrou o 
correspondente nível de experiência e atitude que o habilita 
a aplicar o conhecimento de gestão de projetos. 
 – O único nível que não se analisa a experiência, 
apenas a capacidade, é o D, de “associado de administração 
de projetos”, que deve ser capaz de aplicar o conhecimento 
de gerenciamento de projetos ou ser membro de equipe em 
áreas em que o senso comum não é suficiente para realizar 
o trabalho com um nível de competência satisfatório.
  Assim, espera-se que o gerente de projetos 
deva contar com ética e valores e a sua competência é 
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uma coleção de conhecimentos, atitudes, habilidades e 
experiências no exercício bem-sucedido de uma função, 
são 46 as competências divididas em 15 comportamentais, 
20 técnicas e 11 contextuais, onde a competência-chave, 
deve ser o conhecimento de todos os elementos de 
competência do gerenciamento de projetos. Dessa forma 
o gestor pode distribuir as funções de seus funcionários de 
maneira mais funcional. (Observe a figura ao lado) 

IPMA no Brasil

 A IPMA – Brasil é uma organização sem fins 
lucrativos com foco na capacitação profissional na área de 
gerenciamento de projetos. 
 A entidade tem como missão o reconhecimento da 
profissão na área de gestão, através de certificações para 
gerente de projetos, premiações de grupos de excelência 
na área e também pesquisas de sucesso. 

 Sua visão é certificar-se de que o Gerenciamento 
de Projetos seja usado como o melhor caminho para 
cumprir os objetivos em todos os setores: industriais, 
governamentais, no terceiro setor e na comunidade. 

O Ciclo contou com a abertura do Prof. Qualharini (First Assessor – IPMA Brasil), seguido do Prof. Jorge Kolotelo, presidente do CIC – IPMA 
Brasil (Fonte: Cequal Comunicações)

Fonte: IPMA
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Comitê Independente de 
Certificação CIC-IPMA Brasil

 O Programa de Certificação de Gerentes de 
Projetos é realizado sob a responsabilidade do Comitê 
Independente de Certificação (CIC-IPMA Brasil), organismo 
certificador da Associação IPMA Brasil, seguindo as normas 
e padrões da IPMA e conferindo credibilidade e aceitação 
internacionais. 
 Assim, dentro das atividades citadas, foi realizado 
no Rio de Janeiro, em julho de 2010, o primeiro ciclo de 
certificação da IPMA Brasil, certificando profissionais de 
Gerenciamento de Projetos em todos os níveis oferecidos 
e reafirmando a competência dos profissionais do país no 
Gerenciamento de Projetos. 
 O Certificado representa uma condição na qual o 
profissional foi avaliado e atesta as suas competências. É 
uma concessão de uso e está vinculado ao Código de Ética 
e Conduta, assegurando que o profissional foi verificado 
de forma imparcial, transparente por profissionais 
credenciados, e que o profissional irá receber sanções 

caso sua postura venha ferir o Código de Ética e Conduta. 
É uma fase importante no Brasil e no mundo no processo 
de contratação de profissionais em Gerenciamento de 
Projetos e tem validade de cinco anos.
 
Benefícios para os profissionais 
de gerenciamento de projetos
 
 Os benefícios da Certificação representam não 
apenas uma conquista, mas o reconhecimento internacional 
por terem suas qualificações e competências verificadas 
e atestadas por Asssessors designados e reconhecidos 
internacionalmente. 
 Para os prestadores de serviços de gerenciamento 
de projetos, a Certificação demonstra valor agregado 
pela qualificação e competência profissional dos seus 
empregados e atesta competências nas suas entregas. 
Para os clientes, a Certificação é a maior segurança de que 
seus produtos e serviços serão recebidos com a qualidade, 
o prazo e custo acordados e que o gerenciamento de 
projetos está ocorrendo com profissionalismo e valia.
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Os 4 Ps na Gestão
de Partes Interessadas

STAKEHOLDERS

Neste artigo indica-se que não é mais possível enxergar as pessoas como
meros “recursos” humanos, clientes, aliados ou rivais

 Os pesquisadores Luiz Rocha e Vianna Tavares do 
NPPG traçam uma trajetória sobre importantes decisões 
no âmbito da gestão das partes interessadas, apontando 
que as empresas não podem se sustentar como ‘ilhas de 
prosperidade’ sem que tenham uma preocupação com as 
comunidades onde atuam e com a nossa ‘grande aldeia 
global’. 
 Para isto, deve-se atuar nos ‘4 Ps’: Propósito, 
Pessoas, Planeta e Performance, todos interdependentes 
e com impactos sobre a organização. Dessa forma, 
as empresas deveriam se tornar organismos sócio-
responsáveis e começarem a trabalhar dentro de uma 
visão de gestão de partes interessadas.

Propósito

 Neste quesito é necessário que todos na 
organização compreendam sem dúvida o que os moverá 
diariamente. Se não souber aonde se quer chegar, nem o 
motivo de chegar, qualquer caminho será uma alternativa 
e o desalinhamento estará instalado. Isto é válido também 
para os relacionamentos externos da organização com 
seus investidores, fornecedores e clientes.
 
Pessoas

 Não se deve mais enxergar as pessoas como 
meros “recursos” humanos, clientes, shareholders, 
aliados ou rivais pois as pessoas são a essência de 
qualquer organização e, como tal, precisam se sentir 
parte e não simplesmente fazer parte. Há a necessidade 
de uma interação que promova um desenvolvimento 
e crescimento de todos os envolvidos: clientes, 
fornecedores, colaboradores etc; sendo permanente a 
necessidade de nutrir e cultivar um ambiente que promova 
o desenvolvimento de competências individuais, a 
transparência, o trabalho em equipe, a interdependência e 
a colaboração intra e extra organizacional.

Planeta

A ONU indicou que a população do planeta atingiu 7 bilhões 
de habitantes em 2011. Atualmente, cerca de 54% da 
população vive em cidades e é estimado que o percentual 
irá se elevar para 60% em 2030. O crescimento populacional 
das grandes cidades traz como resultado a necessidade de 
uma visão de longo prazo, o planejamento adequado do 
uso de recursos disponíveis e a criação de infraestrutura 
necessária para que possamos criar um planeta sustentável 
para gerações futuras. As organizações são parte deste 
desafio e seus negócios precisam considerar os impactos 
causados pela produção, distribuição e consumo de seus 
produtos e serviços. 

4 Ps: Propósito, Pessoas, Planeta e Performance
(Fonte: Autores)
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Performance – Conceito 
de estratégia competitiva

 Nos anos 80, Michael Porter introduziu o conceito 
de estratégia competitiva como fundamento para a 
performance organizacional. O conceito de Porter trouxe 
a visão de que a criação de valor organizacional se 
expande ‘além muros’ organizacionais e inclui clientes, 
fornecedores, concorrentes, dentre outros. Porter foi além 
do conceito presente nos anos 80 de que a criação de valor 
organizacional estava na “reengenharia” dos processos 
organizacionais e na redução dos custos resultantes destes 
processos.
 O desempenho organizacional na atualidade amplia 
este conceito para os relacionamentos organizacionais, 
e não só considera fornecedores, parceiros, clientes, 
concorrentes e novos entrantes, mas considera também as 
pessoas e a macrorregião. 
 Ainda, segundo Porter, estendendo o conceito 
de Responsabilidade Social Corporativa – CSR – as 
organizações devem buscar maximizar a criação de 
resultados compartilhados, identificando oportunidades 
que produzam maior valor a todas as partes envolvidas, ou 
seja, aumentando o valor global dos benefícios produzidos, 
distintamente da abordagem tradicional, onde o ganho de 
uma das partes implicaria em perdas por outra, observando-
se a aderência aos princípios de sustentabilidade, ética e 
marcos legais vigentes. 

Norma AA1000SES, 
Engajamento de stakeholders

 Uma boa forma de seguir um processo de 
engajamento de partes interessadas em projetos é 
pelo uso da norma AA1000SES, a primeira norma de 
engajamento de stakeholders voltada para os públicos das 
organizações e também adequada para uso em projetos. A 
norma foi publicada em 2005 e constitui um modelo aberto 
para planejar, implementar e comunicar o processo de 
engajamento, bem como garantir sua qualidade. 
 Segundo a norma AA1000SES, o gerenciamento 
de stakeholders é uma jornada e um aprendizado. Em 
organizações, o início normalmente se dá com o objetivo de 
aliviar alguma crise. É quando o gerente do projeto descobre 
a necessidade de ser mais transparente e responder com 
clareza às demandas e preocupações dos stakeholders. 
Evolui, então, para a formulação de um processo proativo, 
ao invés do reativo adotado anteriormente.
 Para um efetivo sucesso do projeto, a partir do 
gerenciamento das partes interessadas, uma série de 

passos devem ser considerados envolvendo os 4 Ps:
 – A ambição ou propósito do projeto. Sua clareza 
de propósito é fundamental para que as partes interessadas 
possam compreender o produto, serviço ou resultado, as 
transformações resultantes desta entrega, e como isto 
poderá impactá-las para melhor ou pior;
 – As partes interessadas: Pessoas e categorias 
do projeto e o conhecimento de quem são as partes 
interessadas é básico. O entendimento é facilitado pela 
categorização das partes e pela identificação de seus 
legítimos representantes; 
 – Em quais partes interessadas foca: Os recursos 
de um projeto são sempre menores do que o desejado, 
por isso é importante que o processo comece com as 
partes interessadas, que poderão causar maior impacto ao 
projeto. 
 – A avaliação de seus impactos e sua mitigação 
devem fazer parte do plano de riscos do projeto. E cada 
categoria priorizada deve ter um responsável designado 
por desenvolver e manter a mesma.
 
Para garantir a sustentabilidade
 
 As questões a serem tratadas, incluindo aquelas 
que possam garantir a sustentabilidade do projeto e das 
operações da organização Planeta. O diálogo com as 
partes interessadas identificadas tem como objetivo avaliar 
questões que devem ser tratadas em cada uma das 
categorias priorizadas. 
 Este diálogo deve levar em conta a sustentabilidade 
do próprio projeto e da organização, ou seja, procurando 
deixar um planeta melhor, ou pelo menos igual, para 
gerações futuras. Questões como externalidades e 
seus impactos devem ser consideradas e, sempre que 
possível, contempladas, já que mudanças em ‘marcos 
regulatórios’ podem comprometer a sustentabilidade futura 
da organização patrocinadora. 
 Criar e trocar valor (Performance) com as 
partes interessadas. Nesta etapa é avaliado como poderá 
haver uma mútua troca de valor. A arte do gerente de 
projeto de sucesso está em saber criar relações de ‘ganhos 
duradouros’ com as principais partes interessadas.
 Entretanto, grande parte das organizações 
contínua presa a uma abordagem de criação de valor com 
um olhar de curto prazo, ignorando influências maiores que 
impactam seu sucesso no longo prazo. A solução está no 
desenvolvimento de valor compartilhado, criando não só 
valor para a organização e o projeto, mas também para a 
sociedade e o planeta, a partir do entendimento de suas 
necessidades e desafios. 
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Avaliação das relações 
sócio-comportamentais das 
partes interessadas

 – Todo projeto é um agente de mudança. As 
pessoas impactadas pelo projeto não se comportam da 
mesma forma e não alteram seus comportamentos de 
forma instantânea. A equipe do projeto precisa entender 
que existe um tempo necessário e que é sua função facilitar 
este processo;
 – Os canais de relacionamento (Pessoas). Para 
cada categoria existe um canal de relacionamento mais 
apropriado. Para certos públicos do projeto, especialmente 
os stakeholders internos à organização, uma reunião 
presencial ou um e-mail podem ser suficientes. Entretanto, 
quando o número de pessoas em determinada categoria 
é muito elevado, especialmente para os stakeholders 
externos, outros canais, como fóruns ou audiências 
públicas, poderão ser necessários; 
 – O resultado do diálogo e da avaliação das 
questões deve resultar em um plano de ação cujo resultado 
deve ser apresentado às partes que o originaram;
 – Monitorar, avaliar e documentar  
(Performance).  Esta fase inclui a avaliação da 
qualidade do relacionamento e do diálogo, bem como do 
valor adicionado e os impactos resultantes para cada uma 
das partes. 
 O diálogo com os diversos stakeholders pode ser 
uma difícil experiência em muitos projetos. Frequentemente 
eles são envolvidos de forma inapropriada, sem processos 
adequados ou sem foco nas questões que devem ser 
tratadas. Assim, uma atitude pró-ativa seguindo práticas 
estabelecidas, como é o caso da norma AA1000SES, pode 
contribuir para a criação de valor compartilhado entre as 
diversas partes.
 Concluindo, nos últimos 30 anos a gestão de 
partes interessadas emergiu como uma nova abordagem 
para entender e atuar sobre os ‘4 Ps’ básicos de toda 
organização e todo projeto: clareza de Propósito como 
base de um diálogo construtivo com as Pessoas, para 
identificar e endereçar as questões envolvidas de forma a 
alcançar uma Performance organizacional e contribuir 
para um Planeta melhor para gerações futuras. Para 
isto, a gestão de stakeholders deve ser pró-ativa e 
não reativa, estar centrada em um processo que seja 
aprimorado ao longo do tempo, e seja capaz de avaliar e 
atuar sobre a dinâmica sócio-comportamental como forma 
de criação de valor organizacional compartilhado e gerar 
benefícios que ampliem os resultados obtidos a partir de 
uma visão centrada no longo prazo.

Empresas cada vez mais conscientes 
das múltiplas dependências

 As empresas estão cada vez mais se 
conscientizando das interdependências e complexidade 
das questões ambientais, sociais e econômicas e 
reconhecendo suas limitações para lidar com elas 
individualmente. O engajamento com partes interessadas 
está emergindo como ferramenta vital à criação de valor 
e sustentabilidade das organizações e de suas operações 
futuras. Suas implicações devem abranger tanto o plano 
estratégico, como suas operações diárias. 
 
O exemplo da ‘Guerra Fria’

 Em outubro de 1962, o governo americano 
descobriu que os soviéticos estavam instalando ogivas 
nucleares em Cuba, com capacidade de atingir os Estados 
Unidos. Era imperativo reagir à situação, e rápido.
 O evento representou o auge da “Guerra Fria”, 
que durou de 1945 até 1989. No período, o mundo estava 
partido em duas áreas de influência político-ideológica: o 
bloco capitalista liderado pelos EUA e o bloco comunista 
liderado pela URSS. A estratégia dos dois blocos foi o 
desenvolvimento de arsenais nucleares com capacidade 
de destruição sem precedentes de todo o planeta Terra.
 Kennedy ouviu de seus conselheiros duas 
alternativas. A primeira era invadir a ilha e destruir o 
arsenal soviético. A segunda era aceitar a existência de um 
arsenal atômico inimigo no quintal de casa. Mas Kennedy 
criou uma terceira via, abrindo espaço para negociar com 
os russos.
 O impasse durou treze dias e, ao final, as duas 
superpotências chegaram a um acordo. Os russos retiraram 
as armas da ilha e os americanos se comprometeram a 
não invadir Cuba e a desmontar seus mísseis na Turquia. 
Como observado pelo presidente Kennedy: “A essência da 
decisão final permanece impenetrável para o observador 
– muitas vezes para o próprio decisor sempre existirão 
desdobramentos intrincados e obscuros no processo 
decisório, misteriosos até para aqueles intimamente 
envolvidos”.
 A crise dos mísseis é um caso clássico do uso 
de liderança política, poder, influência, gestão de partes 
interessadas e resolução de conflitos. Depois da crise, a 
Casa Branca e o Kremlin instalaram o “telefone vermelho”, 
uma linha direta entre os presidentes das duas potências 
para facilitar a solução de impasses futuros.
 O caso dos mísseis de Cuba demonstrou que a 
competência em gerenciar partes interessadas apresenta 
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um componente lógico-racional (Kennedy seguiu um 
processo para a tomada de decisão envolvendo muitos de 
seus assessores na análise das diversas informações) e 
outro sócio-comportamental (Kennedy tentando se colocar 
no lugar de Khrushchev na busca de uma terceira via para 
o confronto).
 Daquela época até o presente cresceu muito 
a conscientização da importância do diálogo entre 
organizações e seus diversos públicos de interesse, 
ou o engajamento com as partes interessadas dos 
projetos. Infelizmente, ainda são muitos os exemplos de 
uma abordagem incorreta como o caso da Companhia 
Siderúrgica do Atlântico.
 
O projeto integrado da 
Companhia Siderúrgica do Atlântico 
em Itaguaí, Rio de Janeiro
 
 A TKCSA é uma associação da companhia alemã 
ThyssenKrupp e a Vale, com o propósito de desenvolver 
um projeto integrado em Itaguaí, no Rio de Janeiro, a partir 
do minério de ferro entregue pela Vale. É composta de uma 
siderúrgica para produzir placas de aço para exportação, 
uma usina termoelétrica para geração de energia elétrica e 
um porto com dois terminais.
 Lançado em 2006, o empreendimento industrial, 
siderúrgico e portuário contou com apoio dos governos 
municipal, estadual e federal através de isenções fiscais e 
financiamento do BNDES. Seu custo foi de US$ 8 bilhões.
 Três audiências públicas foram realizadas em 
2006 como parte do processo de licenciamento ambiental. 
Em muitos momentos das audiências houve tumulto, com 
agressões físicas e um visível acirramento de conflitos 
entre os segmentos que estavam a favor da empresa e 
aqueles que se colocaram contra.

 Dentre os conflitos ocorreu que os pescadores 
que atuavam na Baía de Sepetiba ficaram sem trabalho 
por causa do porto e do terminal portuário de 4 km de 
extensão, obrigando-os a navegar 12 km para contorná-lo.
 As atividades de dragagens, as obras da empresa, 
o aumento da circulação de navios na Baía e canais, 
aumentando a área de exclusão da pesca, dificultaram ou 
impediram as atividades marítimas e de pesca.
 Em janeiro de 2010 um pescador e uma assessora 
do Instituto Políticas Alternativas Para o Cone Sul (PACS) 
participaram da assembleia anual dos acionistas da 
ThyssenKrupp, em uma viagem articulada por organizações 
defensoras de direitos humanos e ambientalistas brasileiros 
e alemães. Alguns fatos: Em junho, o primeiro alto-forno 
do empreendimento entrou em operação. A partir de então 
começaram denúncias de moradores das comunidades 
vizinhas sobre a emissão de particulados prateados. 
A companhia foi multada pelo órgão estadual de meio 
ambiente. Apesar disso, em dezembro o segundo alto-
forno foi autorizado a operar, mesmo com os problemas 
acarretados e não resolvidos com o primeiro.

A TKCSA é um caso emblemático de má 
condução do diálogo com os Stakeholders

 Em janeiro de 2011 é feita mais uma denúncia 
sobre os impactos socioambientais na assembleia do 
grupo Thyssen na Alemanha. Neste mesmo evento é 
apresentado um documento aos acionistas do grupo 
registrando o pagamento de R$ 4,6 milhões para a reforma 
do prédio do Instituto Estadual do Ambiente. Ou seja, 
o órgão responsável pela liberação (ou negação) das 
licenças ambientais no estado estava sendo financiado 
por um empreendimento industrial ainda em fase de 
licenciamento. 

Apresentação 
americana sobre 
os mísseis ao 
Conselho de 
Segurança da ONU 
em 25/10/1962, 
provando o 
interesse dos 
Stakeholders 
(Pessoas/Planeta)
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 Com a mudança do cenário mundial para aços 
laminados, em 2013 a Thyssen colocou a TKCSA à venda. 
Em sequência, a Vale partiu para uma ação indenizatória 
de R$ 300 milhões, enquanto investidor minoritário, contra 
a ThyssenKrupp, responsabilizando-a por graves falhas no 
comando da TKCSA. Além disso, ocorreu o pleito de R$ 
800 milhões para a própria TKCSA como compensação 
pelas perdas supostamente provocadas por falhas de 
gestão. Em 2014 o grupo Thyssen suspendeu a venda. 
No mesmo ano a TKCSA assinou o segundo aditivo do 
termo de ajustamento de conduta celebrado em 2012. Até 
o presente a companhia ainda não possui licença definitiva 
de operação. Assim, a TKCSA é um caso emblemático de 
má condução do diálogo com as partes interessadas – 
acionistas, comunidades, órgãos ambientais e ONGs. 
 Da crise dos mísseis até o presente ainda são 
muitas as organizações e projetos com uma abordagem 
inadequada. Na época, os interesses de uma organização 
estavam centrados nos de seus proprietários ou seus 
acionistas.  
    
Visão da qualidade traz 
necessidade de entender o cliente

 Esta visão foi ampliada e popularizada por 
Freeman (1984), quando apontou que os públicos de 
interesse de uma organização estavam além de seus 
acionistas e clientes. Segundo Freeman, o conceito de 
partes interessadas (stakeholders) partiu de uma ideia 
simples: a de que existem pessoas ou grupos que afetam 
ou são afetados pelas ações da empresa, fazendo com 
que seus gestores devam se preocupar com esses grupos 
e indivíduos. 
 Segundo a IPMA – International Project 
Management Association, o sucesso no gerenciamento de 
um projeto consiste na apreciação dos resultados desse 
gerenciamento pelas partes interessadas relevantes. 
 Mas, o que é parte interessada? De acordo com o 
PMI – Project Management Institute, é ‘o indivíduo, grupo 
ou organização capaz de afetar ou ser afetado, ou perceber 
que foi afetado por uma decisão, atividade ou resultado de 
um projeto’.
 Desta forma, o gerenciamento de partes 
interessadas possui um componente lógico-racional 
enquanto processo, no desenvolvimento de valor 
compartilhado entre as partes e um componente baseado 
nas características socioculturais e cognitivas de indivíduos, 
onde poder, interesse, e influência podem impactar de 
forma positiva ou negativamente em um projeto.
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NPPG
Apoio:

EVENTO IPMA 2016
“Semana da Gestão de Projetos por Competência”

Rio de Janeiro
25 e 26/07/2016 Horário: 09 h às 17 h

Maiores informações: www.ipmabrasil.org

Aulas aos sábados – Ilha do Fundão
Início: 07/05/2016
Carga horária - 32 h

MS Project

Faça a sua inscrição enviando um e-mail para: secretaria.nppg@poli.ufrj.br

Capacitar Profissionais a Executar e Gerenciar Projetos
com MS Project Profissional

Definição de Gargalos e
Caminho Crítico

Sequenciamento Lógico
das Atividades

Análise de Alternativas
e Folgas

Nivelamento de Recursos

Execução de Gráficos, Redes e Cronogramas por Compressão e paealelismo

Criação de Relatórios e Uso de Planilhas Eletrônicas

OBJETIVO

Dinâmica
das Aulas
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 Desde 1792, com a criação da Real Academia de 
Artilharia, Fortificação e Desenho, a Escola Politécnica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) acompanha 
o desenvolvimento da engenharia no país. Hoje, a Escola 
Politécnica é uma das maiores escolas de ensino de 
engenharia na América Latina, oferecendo cursos de 
excelência na graduação, pós-graduação - stricto sensu e 
lato sensu - nas mais diversas especialidades. 
 Neste contexto, em 2003, foi criado o Núcleo de 
Pesquisas em Planejamento e Gestão (NPPG), com o 
propósito de atender à demanda por cursos de gestão e 
gerenciamento. Para tanto, foi criado um convênio com 
PMI Rio de Janeiro (Chapter), que visou promover o 
profissionalismo e a ética no gerenciamento de projetos. 
Entretanto, todo o processo da fundação do Núcleo começou 
de maneira espontânea, de forma empírica, para atender à 
demanda na área por cursos. À época, havia no Rio de 
Janeiro uma carência por esse tipo de especialização, o que 
propiciou a possibilidade da criação do Núcleo de cursos 
POLI/UFRJ de Gestão e Gerenciamento, cujo objetivo é o 
de promover oportunidades para todos os interessados na 
área, elevando o conhecimento científico dentro da própria 
Universidade.

Conceito inicial com base nas
Boas Práticas da Gestão

 O conceito inicial do Núcleo se baseou nas boas 
práticas da Gestão de Projetos e posteriormente houve a 
expansão para um modelo de novos conhecimentos, com 
treinamentos e capacitações, sem vínculos com qualquer 
outra instituição específica, mas ainda com as técnicas do 
PMI, IPA e IPMA. 

O Núcleo de Pesquisas em 
Planejamento e Gestão da UFRJ

 Os cursos oferecidos pelo NPPG são ministrados 
por professores com vasta experiência na área e formação 
acadêmica de excelência. É relevante ressaltar alguns 
nomes que constituíram o Núcleo, desde sua fundação: 
Américo Pinto, André Barcaui, Lysio Sellos, Dalton 
Louzada, Gisele Blak, Marcio Hervé, Roberto Pons, e, 
como coordenador, Eduardo L. Qualharini.

NPPG da Politécnica da UFRJ vence 
licitação da Petrobras para ministrar cursos 
de excelência
 
 Em 2012, a partir de uma licitação, o NPPG 
conquistou espaço em uma das maiores empresas do país, 
a Petrobras, com mais de 2 dezenas de turmas formadas 
até 2015. A partir desse momento, ocorreu uma ampliação 
das atividades do Curso, que atualmente é ministrado nas 
cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Macaé, Fortaleza, 
Recife e Salvador. 
 Ao longo do tempo, jovens talentos foram 
descobertos pelo Núcleo, como Luiz Negreiros e Raphael 
Albergarias, alunos que adquiriam conhecimento 
somando às experiências anteriores, e voltaram ao NPPG 
para agregar valor como professores dos cursos de 
especialização. O NPPG contou, ainda, com a experiência 
de alguns nomes internacionais, tal como William Duncan, 
autor de Base para Gestão de Projeto - PMB. A qualidade 
dos docentes e das ementas bem planejadas transformam 
os cursos de especialização em grandes oportunidades 
de aprendizado. Ao todo, o NPPG já formou 72 (setenta e 
duas) turmas de cursos de especialização.

- Criação do NPPG

- Primeira turma de 
Gerenciamento de 
Projetos

2003 2004 2009 2013

- Primeira turma
in company

- Primeira turma  de 
Planejamento, Gestão e 
Controle de Obras Civis

- Primeira turma de 
Gestão e Gerenciamento 
de Projetos

- Primeira turma  de 
Gestão de Portfólio 
Programas e Projetos
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 O artigo intitulado “Os Desafios do Gerenciamento 
de Riscos em Projetos de Reabilitação Predial”, dos 
autores Gisele Blak et al,  foi apresentando no International 
Conference on Engineering 2015 (ICEUBI), realizado em 
dezembro/15.
 Trata-se de um estudo de reabilitação predial, 
que passa por dois desafios de gestão. O primeiro é o de 
reconhecer o legado do projeto anterior, suas certezas e 
incertezas, se foram identificadas ou não, como também 
se foram tratadas. O segundo desafio é o projeto atual de 
reabilitação em si, que parte de um conjunto de informações 
muitas vezes insuficientes. 
 De acordo com os autores, na maioria dos casos 
há indefinições geradas pelo desconhecimento total ou 
parcial, ou a falta de registro do que foi realmente executado 
no passado. Blak, et al explica que, ainda que o registro do 
documento de as-built exista, é necessário um minucioso 

trabalho de levantamento de requisitos no local, de forma a 
melhorar ou ainda resolver a exposição do projeto ao total 
desconhecido – de acordo com Qualharini et al (2001).

Planejamento inicial do gerenciamento 
de riscos na concepção do projeto

 O planejamento inicial do gerenciamento deve ser 
feito na concepção do projeto, antes da tomada da decisão 
final, se o projeto deve ir em frente ou não - momento de 
decisão de GO/NO-GO do projeto ou de fechamento da 
Proposta -, representado na Figura 1, segundo Blak Bernat, 
Joia e Rabequini Jr. (2014).
 Assim, o planejamento para o gerenciamento de 
riscos é o resultado de uma reflexão conduzida nas fases 
de concepção do projeto, que procura reproduzir uma 
análise do cenário para a gestão de riscos do mesmo.

‘Quando conhecer o passado é um
desafio para a reabilitação predial’

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Figura 1 – Momento de iniciar o Gerenciamento de Riscos, citando Blak Bernat, G., Joia, L. A., Rabequini Jr., R. (2014)
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Planejamento e tolerância de riscos
 
 O planejamento deverá refletir a tolerância a riscos 
de uma organização, bem como a atitude frente aos riscos 
para um determinado projeto, pois existe uma grande 
diferença entre atitude e apetite a riscos, como descrito 
por Blak Bernat et al (2015). Indicando que em 2008 uma 
forte crise financeira internacional levou as organizações 
à redução drástica dos seus investimentos e mesmo as 
mais agressivas e tomadoras de riscos se viram obrigadas 
a agirem com parcimônia.  Assim, os capitais migraram 
para novos mercados em 2011 e o Brasil experimentou 
um período de forte valorização imobiliária e até mesmo 
os investidores ou as construtoras com perfis mais 
conservadores se viram levadas a arriscar, assumindo 
projetos de maior risco, dada a situação aquecida e 
promissora do mercado imobiliário. 
 No entanto, desde o segundo semestre de 2013 o 
mercado imobiliário sofre novo movimento de retração, o 
que fez com que as organizações voltassem a apresentar 
comportamento conservador frente aos riscos de um 
projeto. Esse comportamento se refletiu na crescente 
preocupação com o gerenciamento de riscos em projetos, 
e segundo Kerzner (2011), o sucesso de um projeto está 
diretamente ligado ao alcance das metas estabelecidas - 
em tempo, custo e desempenho. 
 O cenário se insere na questão clássica do 
gerente de projetos: Como atender aos objetivos do projeto 
definidos geralmente em um momento inicial sem conhecer 
o que virá? E no caso de projetos de reabilitação predial, 
em que o cenário é ainda mais incerto e complexo?

O Gerenciamento de riscos em projetos 
à luz do Project Management Institute

 O PMI (Project Management Institute), através 
da sua publicação, o PMBoK (Project Management 
Body of Knowledge), convencionou organizar o trabalho 
envolvido no gerenciamento de riscos de projetos em 6 
processos, a saber: Planejamento do Gerenciamento de 
Riscos; Identificação de Riscos; Análise Qualitativa de 
Riscos; Análise Quantitativa de Riscos; Planejamento de 
Respostas a Riscos; Controle de Riscos.

Definição de riscos e oportunidades

 Assim, no processo do planejamento do 
gerenciamento de riscos são definidas as diretrizes e 
identificado o perfil da empresa frente ao risco para 
determinado projeto. Isto consiste em um  trabalho conjunto 

com a equipe, realizado através das diversas ferramentas 
de coleta de informações, tais como entrevistas, 
brainstormings, técnica Delphi, dentre outras, para que 
sejam identificados os riscos primários e secundários, bem 
como suas causas, o que conduz a afirmar que “o risco 
que traz impactos negativos ao projeto é uma ameaça e, 
ao contrário, o risco que traz impactos positivos é uma 
oportunidade. 
 Oportunidades e ameaças devem ter priorizações 
independentes, mas suas análises quantitativas devem ser 
feitas em conjunto para se obter a exposição ao risco total 
do projeto” –, relatam.
 Ainda de acordo com o artigo, diante dos dados 
coletados é possível tomar decisões e planejar a forma de 
atuar frente aos riscos identificados e analisados. Trata-se  
então do processo de Planejamento das Respostas aos 
Riscos. Dessa forma, as respostas a riscos podem ocorrer 
em tempo de contenção, antes de o risco acontecer, ou 
em tempo de contingência, ou seja, provisões a serem 
utilizadas no momento da ocorrência do risco. 

Os riscos e como administrá-los

 Respostas aos riscos envolvem quatro diferentes 
estratégias. Pode-se ignorar o risco, onde nada é feito a 
respeito dele, já que o mesmo é considerado irrisório; pode-
se mitigar o risco, quando alguma ação poderá ser tomada 
para diminuir a probabilidade ou o impacto do risco se 
houver tempo para contenção ou mesmo de contingência. 
Mas nesse caso somente o impacto poderá ser reduzido, 
já que o risco se tornou fato e, portanto, nada se pode 
fazer a respeito da probabilidade envolvida; pode-se 
transferir o risco para um fornecedor, com o qual se tenha 
um contrato. Importante notar que cada tipo de contrato 
tem características diferentes, o que gera diferentes pesos 
na distribuição de riscos entre contratante e contratado; 
pode-se optar por eliminar o risco. Trata-se esta de uma 
medida extrema, que só é possível ser tomada em tempo 
de contenção, e que, em geral, causa mudanças de escopo 
ao projeto. Todas essas estratégias referem-se a riscos 
negativos. Para riscos positivos, estratégias similares 
são adotadas, tais como aceitar, melhorar, compartilhar 
ou explorar. Em situações de cenário indefinido, a 
preocupação com riscos torna-se ainda maior. O conjunto 
de processos do gerenciamento de riscos em projetos 
engloba o tratamento de todos os riscos identificados. 
 Para os riscos não identificados, não há tratamento. 
Sugere-se apenas provisionar reservas gerenciais de 
prazo e orçamento. Riscos identificados são priorizados e 
quantificados nas análises qualitativa e quantitativa para, 
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então, serem submetidos às estratégias de respostas 
a riscos definidas. Riscos não identificados não serão 
tratados. Quando não há conhecimento do escopo, 
premissas e restrições, a identificação e tratamento de 
riscos torna-se insuficiente. Quanto maior o investimento 
em levantamento do projeto original, mais qualidade de 
informação inicial será obtida e, com isso, menores as 
chances de erros nas estimativas. 

Sobre a reabilitação predial

 O Projeto de reabilitação predial é, segundo 
Barrientos e Qualharini (2004), uma reforma gerenciada 
de uma construção, visando sua adaptação às novas 
necessidades dos usuários ou otimização das atividades 
desempenhadas por ela, com o objetivo de prolongar a 
vida útil da edificação, proporcionando a modernização de 
suas funcionalidades e promovendo sua possibilidade de 
redução de seu custo de utilização, através da implantação 
de tecnologias contemporâneas.
 Diferentemente de empreendimentos totalmente 
novos, os empreendimentos de reabilitação possuem 
restrições para a definição do escopo. Eventualmente, 
as soluções adotadas pelos autores do projeto original 
dificultam ou restringem as opções de soluções para 
o projeto de reabilitação. Por exemplo, o traçado da 
estrutura do empreendimento original pode restringir as 
opções de modernização das instalações especiais do 
novo empreendimento, que precisa se adequar às atuais 
exigências de automação, bem como às exigências legais 
ora vigentes.
 De acordo a descrição anterior, os desafios 
enfrentados em um projeto de reabilitação são ainda 
maiores que os desafios de um projeto convencional. 
Assim sendo, os resultados esperados para o projeto, quer 
seja com relação a prazo, custo ou qualidade, precisam 
ser dimensionados, levando-se em consideração os riscos 
envolvidos e as características específicas deste tipo de 
projeto.
 Em projetos de reabilitação, por mais qualidade de 
informação que se tenha, não se pode ignorar a incerteza 
fatalmente envolvida relacionada ao legado do projeto 
original de outro autor. Os contratos estabelecidos entre as 
partes devem refletir o cuidado necessário na formalização 
das interfaces e relacionamentos. Os contratos são usados 
como ferramenta de compartilhamento de riscos e, em casos 
específicos como esse, são ainda mais delicados. Todas as 
relações contratuais estabelecidas em empreendimentos 
de reabilitação, sejam entre incorporadores e proprietários 
de imóveis, entre construtoras e incorporadoras, entre 

projetistas e clientes, precisam ser minuciosamente 
negociadas, pois possuem naturalmente uma tendência a 
se tornarem conflituosas.

Pré-diagnóstico e um diagnóstico

 Ainda segundo Barrientos e Qualharini (2004), é 
necessário realizar um pré-diagnóstico e um diagnóstico 
das condições reais da conservação e desempenho 
da edificação. As informações são levantadas no pré-
diagnóstico, através de uma inspeção visual que visa 
criar uma base mais confiável para a elaboração de um 
anteprojeto.
 Essa etapa também deve englobar uma análise 
de projetos e documentos existentes – como citado 
anteriormente –, além da análise no local onde ocorrerá 
a intervenção. Tais avaliações permitem o entendimento 
real da situação da edificação e, dessa forma, é possível 
selecionar as melhores opções para a realização das 
atividades de reabilitação.
 O projeto de reabilitação predial pode apresentar 
dificuldades de levantamento de requisitos para a 
elaboração de apropriada documentação de escopo. 
O grau de indefinições nas fases iniciais do mesmo 
torna-se ainda mais perceptível e, consequentemente, 
aumenta as incertezas a ele associadas. Ou seja, se num 
projeto convencional de uma nova edificação já existe 
complexidade na definição inicial do escopo, em um projeto 
de reabilitação predial essa complexidade se agrava.
 Conforme pesquisa realizada entre os profissionais 
de construção civil em Porto Alegre, por Sperling (2013): “A 
grande maioria dos entrevistados atribui a falta de projetos 
como fator preponderante para os altos níveis de incerteza 
e riscos existentes em obras de reabilitação de edificações”. 
Mais uma vez, leia-se projeto por conjunto de informações 
do escopo do projeto formalizado em uma documentação. 
Na Figura 2 (página 29) reproduz-se os resultados das 
entrevistas de Sperling (2013).
 Na pesquisa de Sperling (2013), apenas dois itens 
foram citados como unanimidade nas respostas, a saber: 
falta de projetos (escopo) e de as-built. Esses documentos 
são a base para a definição de cronograma e orçamento 
adequados. Com processos de desenvolvimento de 
cronograma e orçamento não acurados, dada a falta 
da informação do baseline de escopo como entrada, a 
propensão a riscos tende a se tornar ainda mais importante. 
Sem informação de escopo adequada, cronogramas e 
orçamentos se baseiam em conjecturas e não em fatos. 
Conjecturas essas baseadas em premissas adotadas que 
podem ou não se confirmar. A probabilidade envolvida na 
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confirmação ou não dessas premissas combinada com os 
possíveis impactos de sua ocorrência, ou não ocorrência, 
representariam os riscos adicionados ao projeto.
 Em projetos de reabilitação predial pode-se 
perceber um cenário ainda mais desconhecido nas fases 
iniciais. A probabilidade de surgirem novos riscos em função 
das mudanças necessárias ao longo do andamento do 
projeto é alta. Em projetos comuns, observa-se a tendência 

de que a quantidade de mudanças esperadas tenha um 
movimento decrescente, considerando o aumento no custo 
das mesmas ao longo das fases do projeto, conforme o 
gráfico reproduzido na figura 3.
 Com isso, o efetivo gerenciamento de riscos em 
projetos de reabilitação assume um papel primordial para 
que seja possível alcançar metas e consolidar um projeto 
de sucesso.

Figura 2 – Ranking de Preocupações e Riscos segundo Sperling, F., (2013)

Figura 3 – O custo das mudanças 
segundo PMI (2013)
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Considerações 

 – O trabalho de identificação de riscos ao longo 
do projeto, demanda de ações planejadas com respostas 
e reservas de contingência, provisionadas seguindo o 
cronograma e o orçamento. O gerente do projeto deve 
acompanhá-las controlando os riscos em tratamento, 
controlando o uso das reservas e, principalmente, 
percebendo riscos residuais, novos riscos que surjam, 
inclusive com a aplicação das respostas aos riscos.

 – O projeto de reabilitação predial enfrenta dois 
desafios. O primeiro, conforme explanado, é a falta de 
informação documentada ou mesmo falta de qualquer 
informação sobre o projeto anterior, o que faz com que o 
gerente de projeto trabalhe em um cenário de incertezas 

ainda maior. O segundo desafio, tão importante quanto 
o primeiro, é conhecer, levantar e gerenciar os riscos 
residuais do projeto original. 

 O novo plano de gerenciamento de riscos precisa 
contemplar não apenas os riscos identificados para o 
projeto em andamento, mas também os riscos que ficaram 
do projeto original, tratados ou não, se é que é possível 
ter essa informação. Uma documentação de um plano 
de gerenciamento de riscos do projeto original seria 
imprescindível para esse trabalho. O maior obstáculo para 
tal é que na maioria desses projetos não houve uma gestão 
formal dos riscos ou mesmo uma gestão formal do projeto 
como um todo. E mais uma vez, aqui mostra-se uma 
grande oportunidade para aplicar e validar as metodologias 
de gestão de riscos em projetos de reabilitação predial.
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