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Resumo 

 

Nos últimos anos o Brasil tem buscado o melhor aproveitamento dos seus recursos 

energéticos (LANDEIRA, 2013) com ações que vão desde a construção de usinas eólicas e 

fotovoltaicas ao consumidor de energia final com a melhoria dos níveis de eficiência energética 

de eletrodomésticos e motores elétricos (MME, 2017; MME, 2010). Estas ações também 

buscam a redução no consumo de energia elétrica nas edificações através do Programa Nacional 

de Conservação de Energia Elétrica em Edificações, o PROCEL Edifica, de adesão voluntária. 

Dessa forma, edifícios residenciais, comerciais, de serviços e públicos podem receber a Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia (ENCE) conforme o seu desempenho energético 

(PROCEL, 2017). Contudo, desde setembro de 2014, a etiquetagem de edificações tornou-se 

obrigatória para os edifícios públicos. A IN n.º 2/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014) dispõe 

que as edificações públicas devem ser planejadas e construídas visando, obrigatoriamente, à 

obtenção da ENCE Geral nível “A”.  

VOGEL et al., (2015) identificaram barreiras à adoção da eficiência energética em 

edificações tais como falta ou inexistência de estruturas de divulgação de experiências bem-

sucedidas; visão não holística de projeto; compreensão restrita dos benefícios da eficiência 

energética em edificações; aprendizado demorado; incentivo insuficiente para o uso de novas 

tecnologias; conhecimento limitado do projeto por parte de seus responsáveis; conhecimentos 

insuficientes e baixo interesse em temas relacionados à eficiência energética e suas tecnologias; 

métodos de cálculos inadequados e inconsistentes; entre outros.  

Quanto às edificações públicas, as barreiras estão associadas às deficiências de 

institucionalização da política de etiquetagem de edificações (TCU, 2017). Além disso, é 

comum verificar nas obras públicas brasileiras problemas de planejamento que, segundo 

BAETA (2014), tem como principal razão projetos de arquitetura e engenharia incompletos. 

Por fim, os requisitos da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014) terão impacto nos custos, 

escopo, cronograma e qualidade no processo de projeto de edificações públicas. Assim, nota-

se que a exigência da etiquetagem pode ser comprometida devido às barreiras citadas e às falhas 

e omissões no planejamento e concepção das edificações públicas.  

O objetivo deste trabalho é a abordagem de ferramentas e práticas de gestão de projetos 

para o aprimoramento do processo de concepção de edificações públicas, visando seu melhor 

desempenho energético e a obtenção da ENCE de nível “A”. As abordagens apresentadas 

propiciarão maior clareza na visão dos objetivos e nos níveis de desempenho energético da 



edificação pública. A proposta tem como base os processos de gestão de projetos mundialmente 

reconhecidos do Project Management Institute - PMI (PMBOK, 2013) do Guia do 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK (PMBOK, 2013) e alguns 

princípios do Integrated Project Derivery - IPD (AIA, 2007).   

A gestão de projetos públicos é um desafio por três motivos: os objetivos do 

empreendimento não são definidos claramente; o gerenciamento do projeto por processos 

formais não é a realidade do setor público; e há dificuldades em justificar os custos e benefícios 

do projeto. A precariedade do gerenciamento aumenta a probabilidade de não serem atendidos, 

satisfatoriamente, o cronograma, escopo, custo e a qualidade do projeto (IPEA, 2017).  

Entende-se que a responsabilidade de gerir a qualidade do projeto de edificações públicas 

é da instituição contratante, ou seja, é o cliente quem determina o cronograma, custo e qualidade 

do produto pretendido. O planejamento de edificações públicas é um processo complexo e 

envolve aspectos técnicos, jurídicos e de gerenciamento. Dessa forma, este trabalho buscou 

apresentar que ferramentas do gerencimanto profissional de projetos e do desenvolvimento de 

projetos integrado podem ser aplicadas para mitigar os impactos que as ações de eficiência 

energética podem causar no atual processo de projeto de edificações públicas.  

O estudo limitou-se na abordagem teórica do assunto e não apresenta uma aplicação 

prática da proposta. FURTADO et al. (2011) afirmaram que mudanças organizacionais em 

instituições públicas, em curto prazo, geralmente são impelidas pela política; dúvidas e 

conflitos, indefinição de metodologias administrativas, de conceitos técnicos, desempenho, 

custos, orçamentos e cronograma. A superação das barreiras pode exigir um cronograma 

extenso de pesquisa tanto para o amadurecimento adequado em gestão de projetos quanto na 

implementação de projetos de edificações conforme o escopo deste trabalho. Contudo, acredita-

se que o estudo foi relevante ao abordar barreiras e ferramentas de gerenciamento às ações de 

eficiência energética no planejamento de edificações públicas. Assim, este estudo pode ser 

considerado um ponto de partida para a realização de novos estudos acadêmicos na área e como 

diretriz para instituições que buscam melhorar suas práticas adminstrativas para atender as 

exigências da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014). 
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Abstract 

In recent years, Brazil has sought to make better use of its energy resources (LANDEIRA, 

2013) with actions ranging from the construction of wind and photovoltaic power plants to the 

final consumer of energy, with the improvement of the energy efficiency levels of electric 

appliances and motors (MME, 2017; MME, 2010). These actions also seek to reduce the 

consumption of electric energy in buildings through the Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica em Edificações, o PROCEL Edifica, for voluntary adhesion. In this way, 

residential, commercial, service and public buildings can receive the Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia – ENCE, according to their energy performance (PROCEL, 2017). 

However, from to September of 2014, the labeling of buildings has become mandatory in public 

buildings. The IN n° 2/2014 SLIT/MPOG (BRASIL, 2014) provides that public buildings must 

be planned and constructed aiming, necessarily, to obtain ENCE "A". 

VOGEL et al. (2015) identified barriers to the adoption of energy efficiency in buildings 

such as: absence of structures to disseminate successful experiences; lack of holistic view of 

the project; limited understanding of the benefits of energy efficiency in buildings; technologies 

and tools in the development; lengthy learning period; insufficient incentive for the use of new 

technologies; limited knowledge of the project by those responsible; insufficient knowledge 

and low interest in issues related to energy efficiency and its technologies; inadequate and 

inconsistent calculation methods; among other things.  

In relation to the public buildings, the barriers are associated with the deficiencies of 

institutionalization of the labeling construction policy (TCU, 2017). Added to this, it is common 

to verify in the Brazilian public buildings problems of planning that, according to BAETA 

(2014), have as main reason incomplete architectural and engineering design. Finally, it is 

known that the requirements of IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014) will have an 

impact on costs, scope, schedule and quality in the process of designing public buildings. Thus, 

it is noted that the labeling requirements can be compromised due to the barriers cited, failures 

and omissions in the planning and design of public buildings.  

The objective of this search is the approach of tools and practices of project management 

to improve the process of design of Brazilian public buildings aiming at their better energy 

performance and obtaining ENCE level "A". The approaches presented will provide greater 

clarity in the vision of the objectives and in the energy performance levels of the public building. 

The proposal builds on the project management processes globally recognized by the Project 



Management Institute - PMI (PMBOK, 2013) of the Project Management Knowledge Guide - 

PMBOK Guide (PMBOK, 2013) and some principles of Integrated Project Delivery - IPD 

(AIA, 2007).  

The management of public projects is still a challenge for three reasons: the development 

objectives are not clearly defined; the management of projects by formal processes is not the 

reality of the public sector; and there are difficulties in justifying the costs and benefits of the 

project. The precariousness of managing public projects increases the likelihood that the term, 

scope, cost and quality of the building will not be satisfactorily met (IPEA, 2017).  

It is understood that the responsibility of managing the quality of the Brazilian public 

buildings project is the contracting institution, in order words, it is the customer that determines 

the time, cost and quality of the product that it wishes to acquire. Planning public buildings is 

a complex process that involves technical, legal and managerial aspects. In this way, this work 

sought to present the tools of professional project management and integrated project 

development can be applied to mitigate the impacts that energy efficiency actions can cause in 

the current process of designing public buildings. 

The study was limited in the theoretical approach of the subject and does not present a 

practical application of the proposal. FURTADO et al. (2011) stated that organizational changes 

in public institutions, in the short term, are generally driven by politics; doubts and conflicts, 

lack of definition of administrative methodologies, technical concepts, performance, costs, 

budgets and schedule. Overcoming the barriers may require an extensive research schedule for 

both the appropriate maturity in project management and the implementation of building 

projects within the scope of this work. However, it is believed that the study was relevant in 

addressing barriers, practices and management tools to energy efficiency actions in the planning 

of public buildings. Thus, this study can be considered as a starting point for the 

accomplishment of new academic studies in the area and as a guideline for institutions that seek 

to improve their administrative practices to meet the requirements of IN nº 02/2014 SLTI / 

MPOG (BRASIL, 2014). 

 

 

Keywords: energy efficiency, building labeling, project management, public buildings, 
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1. INTRODUÇÃO. 

Nos últimos anos o Brasil tem buscado o melhor aproveitamento dos seus recursos 

energéticos (LANDEIRA, 2013). As medidas vão desde a geração de energia com outras fontes 

além da hidráulica, como as usinas eólicas e fotovoltaicas; ao consumidor de energia final, com 

a melhoria dos níveis de eficiência energética de eletrodomésticos e motores elétricos (MME, 

2017; MME, 2010). Estas ações também buscam a redução no consumo final de energia elétrica 

nas edificações, através do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica em 

Edificações, o PROCEL Edifica, de adesão voluntária. Dessa forma, edifícios residenciais, 

comerciais, de serviços e públicos podem receber a Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia (ENCE), conforme o seu desempenho energético (PROCEL, 2017).   

Desde setembro de 2014, a etiquetagem de edificações tornou-se obrigatória em edifícios 

da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. A Instrução Normativa n.º 

2, de 4 de junho de 2014 (BRASIL, 2014), da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação (SLTI) do Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), dispõe sobre 

o uso da ENCE nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou as com retrofit. 

Segundo a IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014), os projetos das edificações devem ser 

desenvolvidos ou contratados visando, obrigatoriamente, à obtenção da ENCE Geral de Projeto 

nível “A”, assim como uma nova edificação deve ser executada ou contratada de forma a 

garantir a obtenção da ENCE Geral da Edificação Construída nível “A” (BRASIL, 2014).  

A metodologia de avaliação e emissão da ENCE para edificações públicas baseia-se no 

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edifícios 

Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) (RTQ-C, 2010) e nos Requisitos de Avaliação da 

Conformidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações (RAC) (RAC, 2013). De forma 

geral, são avaliados três sistemas: envoltória, iluminação e condicionamento de ar. A ENCE 

varia do nível “E”, menos eficiente, ao nível “A”, mais eficiente (RTQ-C, 2010).   

Contudo, há algumas barreiras à adoção da eficiência energética em edificações. Citam-

se a falta ou inexistência de estruturas de divulgação de experiências bem-sucedidas; resistência 

a mudanças; fluxo limitado de informações entre empresas, organizações e academia; visão não 

holística de projeto, levando a perda de oportunidades; compreensão restrita dos benefícios da 

eficiência energética em edificações; tecnologias e ferramentas em fase de desenvolvimento; 

período longo de aprendizado; pouco incentivo ao uso de novas tecnologias; e custos para a 

realização de estudos de viabilidade técnica e econômica integrados ao orçamento do projeto 

(VOGEL et al., 2015).  
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Quanto a gestão de projetos citam-se como obstáculos a indefinição de metas nos projetos 

em relação à eficiência energética na fase de concepção da edificação; conhecimento limitado 

dos detalhes do projeto por parte de seus financiadores e gestores; cronograma do projeto 

vinculado ao nível de conhecimento dos profissionais envolvidos; pouco conhecimento em 

eficiência energética dos profissionais envolvidos no projeto; falta de conhecimento e pequeno 

interesse em temas relacionados à energia, bem como suas novas tecnologias; maiores custos e 

riscos com a inserção de novas tecnologias na gestão dos projetos de edificações eficientes 

energeticamente; métodos de cálculos inadequados e inconsistentes; conhecimento restrito em 

análise de investimentos, riscos e cronograma (VOGEL et al., 2015).  

Quanto às edificações públicas os obstáculos estão associados às deficiências de 

institucionalização da política de etiquetagem de edificações públicas (TCU, 2017). Além disso, 

a principal razão para o insucesso na execução de obras públicas são projetos incompletos 

(BAETA, 2014). Cita-se, como fontes do problema a falta de planejamento das instituições 

contratantes devido ao açodamento para a licitação da obra para que a sua inauguração aconteça 

antes do término de mandato do executivo; a carência de profissionais capacitados para analisar 

e receber os projetos contratados; e a forma equivocada da contratação de projetos de 

arquitetura e complementares de engenharia, que por essência, são serviços de natureza técnica 

profissional especializada (BAETA, 2014).  

A gestão de projetos públicos é um desafio para os gerentes de projeto, por três razões: 

os objetivos do empreendimento não são claramente definidos; o gerenciamento do projeto por 

processos formais não é realidade no setor público; e há dificuldades em justificar os custos e 

benefícios do projeto (IPEA, 2017). A precariedade do gerenciamento de projetos públicos 

aumenta a probabilidade de não serem atendidos, satisfatoriamente, o cronograma, custo e a 

qualidade no planejamento e construção da edificação (IPEA, 2017).  

A conformidade do projeto e a construção de edificações públicas com as exigências de 

etiquetagem pode ser comprometida devido às falhas e omissões nas fases planejamento e 

concepção. Além disso, os requisitos da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014) terão 

impacto claro nos custos, escopo, cronograma e qualidade no processo de projeto. Dessa forma, 

deve-se imputar ao gestor público e aos projetistas a responsabilidade quanto ao desempenho 

energético da edificação de acordo com as normas e legislação vigente. Isso proporcionará uma 

transformação no processo de projeto de edificações públicas, exigindo maior dedicação e 

absoluta integração dos envolvidos.  

O objetivo deste trabalho é a abordagem de ferramentas de gestão de projetos para o 

aprimoramento do processo de concepção de edificações públicas visando um melhor 
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desempenho energético e a obtenção da ENCE de nível “A”. As abordagens apresentadas 

propiciarão maior clareza na visão dos objetivos e nos níveis de desempenho energético da 

edificação pública. Não serão propostas novas técnicas ou teorias, mas sim a integração de 

instrumentos já existentes, proporcionando uma visão holística com foco no planejamento de 

edificações públicas com melhor desempenho energético. Assim, o estudo tem como bases os 

processos de gestão de projetos mundialmente reconhecidos do Project Management Institute 

(PMI) do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK) (PMBOK, 2013) e 

os princípios do Integrated Project Derivery (IPD) (AIA, 2007).   

Destaca-se que não há a pretensão em criar um roteiro ou propor um guia de etiquetagem, 

mas abordar ferramentas de gestão para sensibilizar gestores e servidores públicos a 

aperfeiçoarem os processos de planejamento e concepção visando um melhor desempenho 

energético das edificações públicas e, consequentemente, a conformidade com IN nº 02/2014 

SLTI/MPOG (BRASIL, 2014). Estas abordagens e ferramentas, conforme o caso, deverão ser 

testadas, adaptadas e aperfeiçoadas. 

A proposta de um plano de gerenciamento está alinhada com as práticas de modelo 

gerencialista de gestão pública, iniciado no Brasil na década de 1990. O modelo gerencial 

envolve a definição pormenorizada de processos e estratégias a serem adotadas em função das 

respostas. Assim, busca-se menos foco no trabalho de execução e mais no planejamento 

(BRESSER-PEREIRA, 2008). O modelo gerencialista está amplamente difundido nas ações de 

planejamento e construção de edificações públicas brasileiras, tendo em visto que o Estado 

Brasileiro viabilizou, através da Lei de Licitações (BRASIL, 1993), a terceirização dos serviços 

de planejamento e execução de obras públicas e demais serviços de engenharia, mas sem 

renunciar suas responsabilidades constitucionais (BRESSER-PEREIRA, 2008). Entende-se 

que a publicação da IN nº02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014), de modo geral, está alinhada 

com as práticas do modelo burocrático de administração pública, o qual a busca pelos objetivos 

é obtida, de forma geral, pela publicação de leis e regulamentos 

As práticas de gerenciamento de projetos podem impulsionar boas práticas de gestão ao 

reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços públicos (SARDO et al., 2017). FURTADO, 

FORTUNATO e TEIXEIRA (2011) concluíram que órgãos estaduais se tornaram mais 

eficientes quando orientados pelas práticas de gerenciamento de projetos, principalmente, 

quanto ao fluxo de informação, processos de tomada de decisão e redução de cronograma para 

conclusão de projetos, mas sua implementação foi considerada um desafio. As mudanças 

organizacionais, em curto prazo, geralmente são impelidas pela política e, dessa forma, os 

valores culturais mudam lentamente. As atividades iniciais do gerenciamento de projetos são 
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marcadas por dúvidas; conflitos devido às prioridades do projeto; indefinição de metodologias 

administrativas; de conceitos técnicos e desempenho; de custos, orçamentos e ao cronograma 

de trabalho (FURTADO, FORTUNATO e TEIXEIRA, 2011).  

O estudo limitou-se na abordagem teórica do assunto e não faz uma aplicação prática. A 

superação das barreiras observadas no estudo pode exigir um cronograma extenso de pesquisa 

tanto para se chegar ao amadurecimento em gestão de projetos de instituições pesquisadas, 

quanto na implementação de projetos de edificações conforme o escopo deste trabalho. 

Contudo, acredita-se que o estudo foi relevante ao abordar barreiras e ferramentas de 

gerenciamento às ações de eficiência energética no planejamento de edificações públicas. 

Assim, o plano proposto pode ser considerado um ponto de partida para a realização de novos 

estudos e como diretriz para instituições que buscam melhorar suas práticas adminstrativas na 

busca pela conformidade com a  IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014). 

Entende-se que a responsabilidade de gerir a qualidade do projeto de edificações públicas 

é da instituição contratante, ou seja, é o cliente quem determina o escopo, cronograma, custo e 

qualidade do produto. Dessa forma, o plano de gerenciamento pode ser um instrumento eficaz 

para que gestores, arquitetos e engenheiros servidores públicos entreguem os produtos 

conforme planejado. Além disso, servidores públicos arquitetos e engenheiros não devem abrir 

mão, por pressões diversas, das etapas necessárias para o adequado planejamento de 

edificações. Devem buscar, cada vez mais, inserir ferramentas e processos em suas atividades 

para garantir a qualidade das edificações, e para o estudo em questão, pela conformidade com 

a IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014).  

O planejamento é uma importante ferramenta para a garantia do bom desempenho e 

qualidade, o que torna fundamental a definição formal e mais ampla do escopo dos projetos de 

edificações (ASBEA, 2012).  
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2. METODOLOGIA. 

Os métodos de pesquisa cientifica podem ser classificados de várias formas, sendo as 

mais clássicas as de natureza, abordagem do problema, objetivos e procedimentos da pesquisa 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009; PEREIRA, 2016). 

Quanto a natureza, este estudo é identificado como de pesquisa básica, que tem como 

objetivo gerar conhecimentos úteis sem uma aplicação prática prevista (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009; PEREIRA, 2016). 

Quanto à abordagem, é uma pesquisa qualitativa, a qual não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas e o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados (PEREIRA, 2016). 

Não há preocupação com representatividade numérica, mas com a compreensão de um 

determinado grupo social ou organização, centrando-se na compreensão e explicação de sua 

dinâmica (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Cita-se como características da pesquisa 

qualitativa a hierarquização das ações de descrever, compreender e explicar as relações entre o 

contexto global e local de determinado fenômeno; respeito ao caráter interativo entre os 

objetivos buscados pelo pesquisador, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca 

de resultados mais fidedignos possíveis (GERHARDT e SILVEIRA, 2009).  

Diferentemente da pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento lógico, 

enfatizado no raciocínio dedutivo e nas regras da lógica e em atributos mensuráveis, a pesquisa 

qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência 

humana para apreender com o contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno estudado 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Neste caso, este estudo busca identificar, descrever e 

compreender os vários aspectos, requisitos e parâmetros do planejamento de obras públicas e 

relacioná-los a questões de eficiência energética.   

Do ponto de vista dos objetivos, este estudo classifica-se com pesquisa exploratória que 

tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com o assunto, para torná-lo mais explícito 

ou elaborar hipóteses. A maioria deste tipo de pesquisa envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas com experiências práticas com a questão; e análise de exemplos que 

possibilitam a compreensão do tema (GERHARDT e SILVEIRA, 2009; PEREIRA, 2016).  

Por fim, quanto aos procedimentos, o estudo é classificado como uma pesquisa 

bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica é obtida de publicações, constituída 

principalmente de livros e artigos de periódicos, sendo a maioria destes disponibilizado na 

Internet em revistas especializadas (PEREIRA, 2016). Qualquer trabalho científico inicia-se 

com a pesquisa bibliográfica, para comprovação do que já se abordou sobre determinado 
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assunto. Contudo, há pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica 

para busca de referências teóricas com o objetivo de compilar informações ou conhecimentos 

prévios sobre o problema ao qual são esperadas respostas (GERHARDT e SILVEIRA, 2009 

apud FONSECA, 2002). A pesquisa documental é realizada a partir de trabalhos que não 

receberam tratamento analítico (PEREIRA, 2016) como, por exemplo, tabelas, relatórios e 

documentos oficiais (GERHARDT e SILVEIRA, 2009 apud FONSECA, 2002).  

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica para este estudo tem como objetivos a identificação 

das abordagens já estudadas quanto à eficiência energética e o gerenciamento de projetos no 

planejamento e construção de edificações públicas. Já a pesquisa documental analisará questões 

quanto à legislação, instrumentos normativos, portarias, regulamentos, normas técnicas e 

relatórios de órgãos de fiscalização relacionados à eficiência energética em edificações 

públicas. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 
 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

A revisão bibliográfica é, de modo geral, dividida em três tópicos principais. Neste 

trabalho, primeiramente, será abordado o contexto da eficiência energética em edificações, bem 

como a legislação vigente e dados de consumo energético do setor.  

A seguir, são apresentados os conceitos e requisitos dos regulamentos técnicos RTQ-C e 

RAC. Embora não precise ser um especialista, o gestor de projetos deve ser capaz de falar a 

linguagem da equipe e entender os conceitos e perspectivas das pessoas que executam as tarefas 

do projeto (NEWTON, 2011). Não é possível gerenciar sem entender e compartilhar os 

conceitos básicos abordados pelos especialistas. Sem este conhecimento básico das atividades 

de projeto não se está apto para gerenciá-lo (NEWTON, 2011).  

Na segunda parte, serão discutidas as fases de planejamento e construção de edificações 

públicas no Brasil, de acordo com exigências legais e normativas, mostrando como o 

planejamento segue etapas bem definidas e segregadas. A seguir, destacam-se as abordagens 

de gestão de projetos mundialmente reconhecidas do PMI (PMBOK, 2013). Por fim, serão 

discutidas as formas tradicionais de concepção e construção de edificações e o processo de 

projeto integrado do Integrated Project Delivery (IPD) (AIA, 2007). Visa-se identificar os 

benefícios do IPD em relação às demais abordagens e como aplicá-las neste estudo.  

Finalmente, serão abordadas, resumidamente, as experiências e barreiras no planejamento 

de projetos de edificações quanto à eficiência energética. Os objetivos são identificar na 

literatura os problemas verificados na fase de planejamento de edificações e fundamentar as 

abordagens de gestão propostas neste estudo.  

Além da revisão bibliográfica, serão realizadas algumas reflexões quanto à experiência 

profissional do autor deste trabalho, o qual é servidor público federal e atua na área de 

planejamento e fiscalização de contratos na construção de edificações públicas federais. 

 
3.2. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. 
 
3.2.1. CONTEXTO.  

Uma edificação é mais eficiente energeticamente que outra quando proporciona as 

mesmas condições ambientais de uso e operação com menor consumo de energia (LAMBERTS 

et al., 2014). Um projeto arquitetônico ideal deve considerar o desempenho energético da 
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edificação, pois cada decisão tomada durante o processo de elaboração do projeto influência o 

seu desempenho térmico e luminoso. Para o desempenho energético adequado as decisões de 

projeto devem ser baseadas nas variáveis e conceitos de eficiência energética e conforto 

ambiental. Estes devem ser incorporados ao projeto de arquitetura desde o Programa de 

Necessidades (LAMBERTS et al., 2014), que é o documento com o conjunto sistematizado de 

informações das necessidades humanas, socioambientais e funcionais da edificação, 

objetivando a materialização do projeto (ABNT, 2017).  

A arquitetura vernacular determina as técnicas, conceitos e princípios bioclimáticos e 

sustentáveis que podem ser aplicados em edificações que tenham como um dos objetivos o uso 

eficiente de energia. Ou seja, busca-se aproveitar as características do clima local, minimizando 

os seus efeitos indesejáveis. Essa tradição construtiva foi muito utilizada na Roma antiga e 

persistiu até a segunda guerra mundial. Após, este período, ocorreram grandes transformações 

sociais, econômicas e técnicas que mudaram o conceito da arquitetura. Conceitos funcionais 

como, por exemplo, conforto ambiental foi descartado em virtude de novos conceitos de 

fachada que priorizam a estética do edifício. O conforto ambiental dos “edifícios estufas” é 

alcançado com sistemas artificiais de condicionamento de ar sem considerar as características 

climáticas do local (LAMBERTS et al., 2014; FERRER e GARRIDO, 2013). VELOSO et al. 

(2011) confirmam que os projetistas priorizam a estética em detrimento de um melhor 

desempenho energético, sem a preocupação, por exemplo, com a alta absortividade de radiação 

térmica dos materiais de revestimento externo ou o fator solar dos vidros.  

 Nas décadas de 1970 e 1980, com a crise do petróleo e crescimento da população, foi 

necessário elevar a produção de energia elétrica, trazendo diversas consequências como os 

impactos ambientais devido aos alagamentos para construção de usinas hidrelétricas, a poluição 

do ar com o uso de usinas térmicas, além dos grandes investimentos em infraestrutura 

(LAMBERTS et al., 2014).  

Uma das alternativas para reverter este quadro foi investir em eficiência energética. Mas, 

no setor da construção civil, arquitetos e engenheiros não aproveitam o potencial de redução de 

demanda energética que as fases de concepção e planejamento de edificações podem 

proporcionar. Importantes avanços na área de arquitetura bioclimática e desenvolvimento de 

materiais, equipamentos e tecnologias para o uso eficiente de eletricidade, sem abrir mão do 

conforto dos usuários, não são utilizados em seu melhor potencial (MMA, 2015). 

Entende-se por eficiência energética na edificação a harmonia do edifício com seu 

entorno de forma a reduzir sua demanda energética. Fisicamente, pode-se considerar os 

edifícios como sistemas termodinâmicos abertos, em situação permanente de desequilíbrio 
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térmico, capazes de trocar energia com o meio; sendo que seu estado termodinâmico é resultado 

das respostas às variações externas/internas. Esse contexto exige conhecimento das 

características do local da edificação para que seja possível prever e/ou simular seus possíveis 

estados termodinâmicos (FERRER e GARRIDO, 2013).  

Antes do início de qualquer atividade relacionada à concepção, planejamento e 

construção de uma edificação, deve-se ter como premissa o estudo do clima e local de 

construção. Um projeto adequado deve atender, simultaneamente, as questões de conservação 

de energia e às necessidades de conforto ambiental e lumínico dos usuários em função das 

condições climáticas locais (LAMBERTS et al., 2014). Como o conceito de conforto ambiental 

é amplo, neste trabalho, serão abordados somente os conceitos de maior relevância para a 

conservação de energia, ou seja, o conforto térmico e o lumínico.  

Ainda que sejam conceitos distintos, os requisitos destes confortos e a conservação de 

energia devem ser tratados, concomitantemente, na concepção e planejamento de uma 

edificação. Contudo, grande parte das edificações não é projetada de acordo com a climatologia 

local e com soluções passivas adequadas para ter bons níveis de conforto térmico e lumínico, o 

que exige, então, o uso de sistemas artificiais (FERRER e GARRIDO, 2013). Em muitos casos, 

o conforto térmico e lumínico são obtidos com a edificação em operação, já que os usuários são 

os primeiros a perceberem, no uso da edificação, que alguns requisitos não foram cumpridos 

ou não tiveram a devida atenção nas fases de concepção e planejamento. 

Existem muitos fatores de projeto que influenciam a conservação de energia em 

edificações. Em geral, o primeiro passo dos projetistas e clientes/proprietários em relação a 

questão energética é verificar se a edificação pretendida é compatível com a estimativa de carga 

e padrões de ocupação típicos à sua finalidade (ASHRAE, 2011). Os projetistas devem auxiliar 

o cliente/proprietário na determinação do volume necessário da edificação para ter 

funcionalidade, conveniência e boa estética, considerando, ao mesmo tempo, necessidades 

futuras de espaço, mas sem sobredimensionar a edificação de maneira habitual, o que pode 

gerar gastos desnecessários de energia (KEELER, 2010).  

O segundo passo envolve a verificação de características da edificação como forma, 

tamanho, orientação, envoltória e especificação das características dos materiais opacos e 

transparentes ou translúcidos. Estes devem ser escolhidos permitindo a redução da transferência 

de calor entre os ambientes externo e interno, proporcionando níveis adequados de conforto 

térmico e de iluminação natural nos ambientes (ASHRAE, 2011). Por fim, deve ser verificado 

o uso de estratégias passivas para o conforto térmico e lumínico de modo a reduzir a demanda 

energética de edificação. Caso não seja possível, deve-se utilizar o mínimo possível os sistemas 



31 
 

artificiais (FROTA, 2001). As técnicas e estratégias passivas requerem conhecimento do clima, 

condições do terreno, insolação, forma e materiais empregados na edificação (KELLER, 2010).  

O potencial de conservação de energia no setor é expressivo. Estima-se que, a economia 

de energia pode chegar a 30% para edificações que passam por reformas ou atualização 

tecnológica de equipamentos, e cerca de 50% para edificações projetadas considerando a 

eficiência energética (ROMÊRO, 2012; PROCEL, 2017).  

3.2.2. ASPECTOS REGULATÓRIOS. 

Em 2001, com a crise nacional que afetou o fornecimento e distribuição de energia 

elétrica no Brasil, foi sancionada a Lei n° 10.295, conhecida como a Lei da Eficiência 

Energética, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. 

Esta Lei estabelece, entre outros assuntos, que “o Poder Executivo desenvolverá mecanismos 

que promovam a eficiência energética nas edificações construídas no País” (BRASIL, 2001_a).   

O Decreto n° 4059/2001 (BRASIL, 2001_b), que regulamenta a Lei da Eficiência 

Energética, estabelece que os indicadores máximos de consumo de energia ou mínimos de 

eficiência energética de equipamentos fabricados ou comercializados no país, bem como as 

edificações construídas, serão determinados de acordo com indicadores técnicos e 

regulamentação específica a ser definida nos termos do decreto, sob a coordenação do 

Ministério de Minas e Energia (MME). Com o referido decreto foi criado o Comitê Gestor de 

Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE) e, especificamente para edificações, o 

Grupo Técnico para Eficientização de Energia nas Edificações no País, o GT Edificações, que 

regulamenta e elabora os procedimentos para a avaliação da eficiência energética das 

edificações construídas no Brasil (CGIEE, 2017). O GT Edificações criou, em 2005, a 

Secretaria Técnica de Edificações, a ST Edificações, para discutir as questões técnicas relativas 

aos indicadores de eficiência energética. No mesmo ano, foi estabelecida a Comissão Técnica 

CT Edificações, integrada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO). É nesta Comissão que é discutido e definido o processo de obtenção da ENCE 

para edificações do Programa PBE Edifica (CGIEE, 2017). O decreto estabeleceu que o 

INMETRO é o responsável pela regulamentação, condução e fiscalização dos Programas de 

Avaliação da Conformidade relacionados a eficiência energética (ELETROBRÁS, 2007).   

Sob a coordenação da GT Edificações foram elaborados os Requisitos Técnicos da 

Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos 

(RTQ-C) e o Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de 

Edificações Residenciais (RTQ-R) e seus documentos complementares, como os Requisitos de 
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Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações (RAC) e os 

respectivos Manuais para Aplicação (CGIEE, 2017). A publicação destes documentos foi um 

dos maiores avanços na área de eficiência energética em edificações no Brasil (MMA, 2014).  

A obrigatoriedade imposta pela IN nº 02/2014 SLTI/MPOG buscou alavancar a eficiência 

energética em edificações (CGIEE, 2017) ao estabelecer que “os projetos de edificações 

públicas federais novas ou reformadas devem ser desenvolvidos ou contratados visando, 

obrigatoriamente, à obtenção da ENCE Geral de Projeto nível “A”” (BRASIL, 2014).  

Existem outros dispositivos legais além da normatização citada para a redução da 

demanda de energia em edificações públicas. Cita-se o Decreto 7.746/2012 (BRASIL, 2012) 

que, entre outros assuntos, estabelece que as especificações e exigências do projeto básico ou 

executivo para contratação de obras e serviços de engenharia devem ser elaboradas para 

proporcionar, entre outras coisas, a redução do consumo energético (BRASIL, 2012).  

Citam-se ainda a Portaria nº 23/2015 do MPOG (BRASIL, 2015) e a Instrução Normativa 

nº 01/2010 SLTI/MPOG (BRASIL, 2010). A Portaria estabelece boas práticas de gestão e uso 

de energia elétrica nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e dispõe sobre o 

monitoramento do consumo. A IN nº 01/2010 SLTI/MPOG trata dos critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal estabelecendo, por exemplo, que nas licitações que utilizem 

como critério de julgamento a melhor técnica ou técnica e preço, deverão ser estabelecidos em 

editais critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação das 

propostas dos licitantes (BRASIL, 2010).  

3.2.3. DADOS DE CONSUMO ENERGÉTICO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

BRASILEIRAS. 

Verifica-se que os principais usos finais de energia elétrica em edifícios públicos são 

relacionados a climatização, iluminação e equipamentos de escritórios, representando cerca de 

86% do consumo total. O restante é relacionado à energia consumida em sistemas de 

bombeamento de água e elevadores, conforme mostrado na Tabela 3.1 (ELETROBRÁS, 2007).  

Nota-se que, grande parte da energia elétrica usada em edificações públicas é destinada 

ao conforto térmico e lumínico dos usuários. Dessa forma, conclui-se que projetos de 

edificações públicas adequados ao clima; uso consciente de estratégias passivas de iluminação, 

aquecimento e resfriamento dos ambientes têm grande potencial para a redução da demanda de 

energia elétrica no setor público (LAMBERTS et al., 2014).  
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TABELA 3.1 – DEMANDA PERCENTUAL DE ENERGIA ELÉTRICA POR SISTEMA EM 
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. 
AR CONDICIONADO   48% 
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 15% 
ILUMINAÇÃO  23% 
OUTRAS CARGAS (bombas e elevadores, por exemplo) 14% 

TOTAL 100% 
FONTE: (ELETROBRAS, 2007).   

Do consumo total de energia elétrica no Brasil, em 2016, as edificações representaram 

51,04% (265,412 TWh), sendo que no setor residencial chegou a 25,6% (132,916 TWh), no 

comercial a 17,2% (89,218 TWh) e no público 8,3% (43,278 TWh) (EPE, 2017). Na Tabela 3.2 

é mostrado o consumo de energia elétrica por setor no Brasil entre 2012 e 2016. Do total, a 

energia elétrica representa 92,4% do uso energético em edificações públicas no Brasil (EPE, 

2017), conforme mostrado na Tabela 3.3.  

TABELA 3.2 – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR SETOR NO PERÍODO 2012-2016. 

SETOR 
2012 2013 2014 2015 2016 

GWh % GWh % GWh % GWh % GWh % 

SETOR ENERGÉTICO 26350 5,3 29719 5,8 31160 5,8 31888 6,1 29445 5,7 

RESIDENCIAL 117646 23,6 124896 24,2 132302 24,7 131032 25,0 132916 25,6 

COMERCIAL 79797 16,0 84397 16,4 90640 16,9 91444 17,4 89218 17,2 

PÚBLICO 39818 8,0 41332 8,0 42453 8,5 43443 8,3 43278 8,3 

AGROPECUÁRIO 23268 4,7 23786 4,6 26581 5,0 26790 5,1 27771 5,3 

TRANSPORTES 1885 0,4 1884 0,4 1979 0,4 2055 0,4 2055 0,4 

INDUSTRIAL 209622 42,1 210159 40,7 207046 38,7 197931 37,7 195346 37,6 

TOTAL 498386 100,0 516173 100,0 535161 100,0 524583 100,0 520030 100 
FONTE: (EPE, 2017). 
 

TABELA 3.3 – PECENTUAL DE USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NO 
PERÍODO 2012-2016. 

FONTE 
2012 2013 2014 2015 2016 

10E3 
Tep % 10E3 

Tep % 10E3 
Tep % 10E3 

Tep % 10E3 
Tep % 

GÁS NATURAL 45 1,2 45 1,2 40 1,0 43 1,1 43 1,06 

ÓLEO DIESEL 7 0,2 5 0,1 4 0,1 3 0,1 3 0,1 

ÓLEO COMBUSTÍVEL 8 0,2 11 0,3 11 0,3 9 0,2 1 0,01 

GLP 256 6,8 257 6,6 257 6,4 257 6,5 258 6,40 

ELETRICIDADE 3424 91,6 3553 91,8 3684 92,2 3735 92,3 3720 92,4 

TOTAL 3741 100,0 3871 100,0 3996 100,0 4047 100,0 4026 100 
FONTE: (EPE, 2017).  

Segundo auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) (TCU, 2017), foi verificado 

um aumento de 60% no consumo de energia elétrica por colaborador da Administração Pública 
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Federal, ou seja, de R$ 1.332,11/ano por colaborador, no período de 2005 a 2009, para 

R$ 2.132,33/ano por colaborador, no período de 2011 a 2015 (TCU, 2017). 

3.3. A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES. 
 
3.3.1. ASPECTOS GERAIS.  

A preocupação mundial com a eficiência energética nos edifícios ocorreu no início da 

década de 1970 com a crise do petróleo. O preço de barril quadruplicou em um curto período 

de tempo, desencadeando uma crise no setor de energia (ROMÊRO, 2012). Na época, não 

haviam políticas públicas ou governamentais para em relação ao consumo de energia nos 

edifícios. Por exemplo, nos Estados Unidos, os grandes edifícios comerciais consumiam até 

100 kWh/m2 ao mês, valor de 8 a 10 vezes ao praticados atualmente. Dessa forma, a crise do 

petróleo desencadeou uma nova consciência relacionada ao consumo de energia em edifícios: 

normatizações com força de lei visando à redução do consumo de energia em edifícios e 

políticas de incentivo (ROMÊRO, 2012).   

Os primeiros regulamentos fundamentaram-se em estudos de instituições como a 

Francesa Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), a britânica Building Research 

Establish Group (BRE) e a americana American Society of Heating, Refrigerating, and Air-

Conditioning Engineers (ASHRAE). O CSTB é um organismo de desenvolvimento sustentável 

de edificações na França. A BRE é um centro de ciência multidisciplinar para edificações e tem 

como missão melhorar o ambiente construído através da pesquisa e geração de conhecimento, 

e, em 2006 seus serviços foram reconhecidos mundialmente. Foi renomeado para BRE Global 

e passou a incluir a certificação ambiental de edificações, conhecida como Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method (BREEM) (ROMÊRO, 2012). A ASHRAE 

promove pesquisa e desenvolvimento nas áreas de aquecimento, ventilação, condicionamento 

ambiental e refrigeração, sendo uma das lideranças internacionais como fonte de informações 

técnicas de suporte para diversos regulamentos energéticos e certificações no mundo, com 

destaque para o Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), desenvolvida pela 

U.S. Green Building Council (USGBC) (ROMÊRO, 2012). Neste contexto, surgiram 

ferramentas voluntárias de certificação ambiental, os chamados selos verdes que, mesmo não 

utilizados com força normativa se apresentaram como opção no mercado. Atualmente, os selos 

verdes estão presentes em vários países e com cada vez mais adesões, principalmente na 

América Latina (ROMÊRO, 2012). O objetivo das políticas voluntárias de certificação é elevar 
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o desempenho ambiental de edifícios e, consequentemente, fornecer um selo que ateste sua 

participação neste processo, agregando valor a edificação.  

A partir da década de 1990 começaram a surgir uma série de certificações no mundo, e 

de certa forma, todas refletiam a cultura e as especificidades climáticas do país abrangido. 

Algumas ampliaram suas fronteiras de origem como a norte-americana LEED. Outras foram 

adaptadas às condições locais, como o caso da Hate Qualité Environnementale  (HQE), 

originária da França e adaptada ao Brasil por professores da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo e por técnicos da Fundação Vanzolini, sendo denominado Alta Qualidade 

Ambiental -AQUA (ROMÊRO, 2012). O LEED e o AQUA são os dois sistemas de certificação 

mais difundidos no Brasil (MMA, 2015).  

Desde 2009, o Brasil conta com o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações - 

PBE Edifica, desenvolvido em parceria entre o INMETRO e Eletrobrás/PROCEL. O programa 

permite a avaliação do desempenho energético da edificação de acordo com normas e 

regulamentos específicos, sendo um mecanismo para estimular a eficiência energética no setor 

da construção civil brasileira (MMA, 2015). O PBE Edifica é um dos 38 programas do 

Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) de avaliação da conformidade que utilizam a ENCE 

para informar o desempenho energético. As etiquetas do PBE Edifica podem ser concedidas às 

edificações residenciais, comerciais, de serviços e públicas, sendo consideradas como 

residenciais as unidades habitacionais autônomas (casas ou apartamentos), edificações 

multifamiliares e áreas de uso comum (PBEE, 2017). As etiquetas para edificações possuem o 

mesmo formato das etiquetas usadas no PBE para classificação do nível de eficiência energética 

de eletrodomésticos e equipamentos comercializados no Brasil (MMA, 2015). 

Edificações que buscam soluções sustentáveis têm maiores possibilidades de obter a 

ENCE de nível “A”, que representa a maior eficiência em escala descendente até o nível “E”. 

Caso a edificação seja etiquetada com a ENCE nível “A”, esta pode ser complementada com o 

Selo Procel Edificações, de adesão voluntária, concedido a edificações que atingem o nível 

mais alto de eficiência energética do PBE Edifica (ELETROBRÁS, 2015).   

O PBE Edifica não é um sistema de certificação ambiental e, desta forma, não deve ser 

confundido com sistemas que avaliam o emprego de boas práticas socioambientais. Há 

diferenças significativas entre etiquetagem e certificação. Edificações certificadas podem, a 

princípio, serem consideradas eficientes energeticamente, mas se a mesma edificação possuir 

etiqueta PBE Edifica, pode ou não ser considerada eficiente, dependendo do nível de 

classificação energética (MMA, 2015). Além disso, os sistemas de certificação avaliam outros 

aspectos como uso racional de água, qualidade do ar interno e impactos socioambientais.  
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Para obter a ENCE a edificação passará por duas avaliações: de projeto e, posteriormente, 

avaliação in loco da edificação construída, quando será verificada a conformidade com o projeto 

avaliado anteriormente. É possível avaliar também edificações existentes cujo projeto não foi 

avaliado de acordo com o PBE Edifica. A avaliação é realizada por um Organismo de Inspeção 

Acreditado (OIA) constituído por pessoa jurídica, de direito público ou privado, cuja 

competência é reconhecida formalmente pela Coordenação Geral de Acreditação do 

INMETRO (PBBE, 2017).  

A avaliação da conformidade baseia-se no RTQ-C, para edificações comerciais, de 

serviços e públicos, e no RTQ-R para as residenciais. Já o RAC é o documento que estabelece 

os procedimentos para a avaliação da conformidade de projetos e edificações construídas junto 

ao INMETRO, e através do OIA, para a concessão da ENCE de acordo com os critérios 

estabelecidos nos regulamentos. Para obter a etiqueta de nível “A” recomenda-se que a 

edificação seja concebida de forma eficiente desde a etapa de projeto, ocasião em que é possível 

alcançar melhores resultados com menores investimentos (PROCEL, 2017; MMA, 2015).  

A adesão ao programa de etiquetagem do PBE Edifica é voluntária, mas desde setembro 

de 2014, entrou em vigor a IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014), que dispõe que os 

projetos e edificações públicas federais, ou que utilizem recursos financeiros deste, novas ou 

reformadas, sejam etiquetados com ENCE nível “A”. Em caso de descumprimento, os órgãos 

fiscalizadores devem tomar as providências cabíveis (MMA, 2015).  

O PBE Edifica propicia ao consumidor e profissionais envolvidos uma forma inovadora 

de se conceber edificações no Brasil. Para o consumidor/cliente a exigência de etiquetagem de 

projeto e/ou edificação pode garantir que esta será projetada e/ou construída considerando as 

melhores práticas de edificações eficientes energeticamente. Nos cursos de arquitetura e 

engenharia é abordado o assunto, mas ainda é pouco comum ver a eficiência energética como 

um elemento essencial de projeto (MMA, 2015).  

3.3.2. REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA O NÍVEL DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E 

PÚBLICOS (RTQ-C).  

O RTQ-C estabelece um conjunto de requisitos e parâmetros para que edificações 

comerciais, de serviço e públicas obtenham a ENCE. O regulamento é aplicável à edifícios 

condicionados, parcialmente ou não condicionados, em fase de projeto e/ou construídos; com 
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área mínima de 500m2, e/ou atendida pela concessionária de energia elétrica com nível de 

tensão igual ou superior a 2,3 kV (RTQ-C, 2010).  

Ao submeter a documentação ao OIA para obtenção da ENCE deve ser escolhido um dos 

dois métodos de avaliação da eficiência energética: método prescritivo ou simulação 

computacional.  

O método da simulação é realizado com auxílio de ferramentas computacionais que 

comparam os parâmetros da edificação proposta com os de uma edificação de referência. A 

simulação é uma alternativa para a avaliação do consumo energético anual em função das 

variações climáticas e da operação da edificação. Este método é mais flexível, pois permite 

incorporar novas tecnologias e maior liberdade de concepção do projeto, pois é possível avaliar 

soluções não previstas nos regulamentos técnicos (MMA, 2015). A simulação é obrigatória para 

comprovar que ambientes ventilados naturalmente ou não condicionados proporcionam 

temperaturas dentro da zona de conforto térmico durante um percentual de horas ocupadas 

(RTQ-C, 2013; MMA, 2015).  

O método prescritivo é um método simplificado baseado em análise de simulações 

computacionais e avalia a conformidade do projeto ou edificação construída por uma equação 

geral e de cálculos intermediários; tabelas; e pré-requisitos, gerais e específicos.  

3.3.2.1.  MÉTODO PRESCRITIVO. 
 

3.3.2.1.1. EQUAÇÃO GERAL.  

A análise pelo método prescritivo estabelece a classificação a partir de uma pontuação 

total, obtida por (1), conhecida como equação geral, que remete a cinco níveis de eficiência 

energética. Em (1) são atribuídos pesos diferenciados aos sistemas avaliados e consideradas as 

bonificações, que são pontos extras que visam incentivar o uso de, por exemplo, energia solar 

para aquecimento de água e geração de eletricidade. Os sistemas avaliados no método são: 

envoltória, que é o conjunto de todos os elementos construtivos que estão em contato com o 

meio exterior, ou seja, que compõem os fechamentos dos ambientes internos em relação ao 

ambiente externo à edificação; sistemas de iluminação artificial; e sistemas de condicionamento 

de ar. A avaliação dos sistemas em (1) é ponderada em função de áreas totais úteis de ambientes 

condicionados; não condicionados; de permanência transitória e de permanência prolongada 

(RTQ-C, 2010). Os equivalentes numéricos (EqNum) são números representativos de eficiência 

de cada sistema avaliado. Há cinco níveis: “A”, de maior eficiência até o “E”, de eficiência 
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mais baixa, atribuídos de acordo com a Tabela 3.4. Para obter o EqNum de cada sistema há um 

procedimento especifico, conforme verificado no RTQ-C (RTQ-C, 2010).  

Em (1) são utilizados alguns parâmetros da edificação. As áreas de permanência 

transitória (APT) são, por exemplo, áreas destinadas a casa de máquinas, depósitos e áreas de 

circulação. Garagens e estacionamentos não entram não entram no cálculo do APT.  

            PT =   0,30  .  {�EqNumEnv 
AC
AU

�   + �
APT
AU

. 5 +
ANC
AU

EqNumV�}   +   0,30. (EqNumDPI)       

+  0,40 . ��EqNumCA
AC
AU

� + � 
APT
AU

. 5 +  
ANC
AU

EqNumV �� +  b01                          (1) 

Onde: 

PT: pontuação geral;   
EqNumEnv: equivalente numérico da envoltória; 
EqNumDPI: equivalente numérico do sistema de iluminação artificial de acordo com a 
densidade de potência da iluminação artificial; 
EqNumCA: equivalente numérico do sistema de condicionamento de ar; 
EqNumV: equivalente numérico de ambientes não condicionados e/ou ventilados naturalmente; 
APT: área útil dos ambientes de permanência transitória, desde que não condicionados [m2]; 
ANC: área útil dos ambientes não condicionados de permanência prolongada, com 
comprovação de percentual de horas ocupadas de conforto térmico por ventilação natural [m2]; 
AC: área útil de dos ambientes condicionados [m2]; 
AU: área útil [m2]; 
b: pontuação extra obtida por bonificações, que varia de zero a um ponto.  

Para a área condicionada (AC) são considerados tanto os sistemas de climatização quanto 

os de aquecimento, inclusos os ambientes fechados por cortinas de ar. A área útil (AU) refere-se 

a toda área passível de ocupação, sendo ambientes de permanência prolongada ou transitória, 

como áreas de circulação e escadas. Para o cálculo da AU utilizam-se as medidas internas da 

edificação desconsiderando as áreas ocupadas pelas paredes (RTQ-C, 2010). Avaliados os 

sistemas e conhecidas as áreas, a classificação geral do nível de eficiência energética do projeto 

ou edificação pode ser obtida por (1), conforme pontuação mostrado na Tabela 3.5.  

TABELA 3.4 – EQUIVALENTE NUMÉRICO 
PARA CADA NÍVEL DE EFICIÊNCIA.   TABELA 3.5 – CLASSIFICAÇÃO GERAL 

DO PROJETO E/OU EDIFICAÇÃO.   

EQNUM VALOR  NÍVEL PONTUAÇÃO GERAL 
(PT)  

A 5  A ≥ 4,5 A 5  
B 4  B ≥ 3,5 A < 4,5  
C 3  C ≥ 2,5 A < 3,5  
D 2  D ≥ 1,5 A < 2,5  
E 1  E < 1,5  

Fonte: (RTQ-C, 2010).  Fonte: (RTQ-C, 2010).   
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Além da classificação geral, pode ser obtida ENCE parcial conforme cada sistema. Nestes 

casos, as parcelas a serem avaliadas são: envoltória, para toda a edificação; e para os sistemas 

de iluminação artificial e condicionamento de ar, para um pavimento ou conjunto de salas.  

Contudo, estas classificações somente podem ser solicitadas em conjunto com a classificação 

da envoltória ou se esta já foi avaliada (RTQ-C, 2010). 

3.3.2.1.2.  PRÉ-REQUISITOS GERAIS. 

A conformidade aos pré-requisitos gerais definidos no RTQ-C é condição necessária para 

obter a classificação geral mais elevada do nível de eficiência energética obtido de (1). Ou seja, 

a classificação final poderá ser alterada e seu nível reduzido para “B”, “C”, ou “D” dependendo 

do pré-requisito não atendido. Contudo, a não conformidade com os pré-requisitos gerais não 

impede a obtenção de etiquetas parciais de nível de eficiência mais elevadas (RTQ-C, 2010).   

 Os pré-requisitos gerais envolvem as instalações elétricas e demanda de água quente da 

edificação. Quanto às instalações elétricas, o RTQ-C estabelece que os circuitos elétricos sejam 

separados de acordo com sua finalidade, permitindo que medições sejam realizadas para cada 

sistema, quando necessário; ou possuir instalados equipamentos que possibilitem a medição por 

uso final (iluminação, condicionamento de ar, entre outros). Há exceções para a exigência deste 

pré-requisito: hotéis que possuam desligamento automático nos quartos; edificações com 

múltiplas unidades autônomas de consumo; e edificações construídas antes de junho de 2009, 

data da primeira publicação do RTQ-C. O objetivo deste pré-requisito é permitir a 

implementação de um Sistema de Gestão de Energia (SGE) no uso e operação da edificação. 

Medições de energia podem auxiliar na elaboração de diagnósticos energéticos periódicos, 

permitindo identificar ações cotidianas para garantir a eficiência energética da edificação 

classificada como eficiente. A não conformidade com este pré-requisito faz a classificação geral 

da edificação ser nível “C”.  

Edificações em que o consumo de energia para o aquecimento de água representa um 

valor igual ou superior a 10% do consumo total devem apresentar uma estimativa de demanda 

de água quente. Assim, para atingir nível “A” deve-se comprovar que 100% da demanda é 

atendida por um ou mais sistemas eficientes de aquecimento. Além disso, o isolamento térmico 

de tubulações deve atender as condições previstas no regulamento. Sistemas de aquecimento 

solar que apresentam Fração Solar1 superior a 70% podem ser contabilizados como bonificação 

                                                           
1 Parcela de energia requerida para aquecimento suprida pela energia solar, em média anual (RTQ-C, 2013). 
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em (1). A não conformidade com os pré-requisitos de aquecimento de água faz a classificação 

geral do projeto ou edificação ser, no máximo, “D”.   

3.3.2.1.3. AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA DA 

ENVOLTÓRIA, ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR E SEUS 

EQUIVALENTES NUMÉRICOS (EQNUM) E BONIFICAÇÕES.  

O EqNum da envoltória da edificação é baseado no Indicador de Consumo da envoltória 

(ICenv) obtido por equações estabelecidas no RTQ-C. Este indicador quantifica o 

comportamento da envoltória quanto à eficiência energética, já que suas características 

construtivas influenciam nas trocas térmicas da edificação com o meio exterior, implicando em 

maiores ou menores ganhos de calor de acordo com o clima local (RTQ-C, 2010). As equações 

do ICenv são definidas de acordo com as Zonas Bioclimáticas (ZB) brasileiras, as quais são 

definidas pela ABNT NBR 15220 - Desempenho Térmico de Edificações (ABNT, 2008). Para 

cada ZB existem duas equações de ICenv, de acordo com a Área de Projeção da edificação 

(Ape), ou seja, para Ape igual ou menor que 500m2 e Ape maior que 500m2. Ape é a área de 

projeção da cobertura em edificações retangulares e, em edificações com coberturas de 

pavimentos de diferentes áreas, Ape é a média da área de projeção dos pavimentos (RTQ-C, 

2010). São variáveis no cálculo do ICenv: Ângulos Vertical de Sombreamento (AVS) e Ângulo 

Horizontal de Sombreamento (AHS) das aberturas; Fator de Forma (FF) e Fator de Altura (FA); 

Fator Solar (FS); e Percentual de Aberturas na Fachada Total (PAFT), os quais são obtidos do 

projeto da edificação (RTQ-C, 2010).  

Para o cálculo de ICenv são empregadas as seguintes equações:  

ZB 1: 

Ape ≤ 500: 

ICenv = – 0,43.FA – 316,62.FF + 16, 83.PAFT + 7,39.FS – 0,20.AVS +  0,20.AHS + 
132,5.FA/FF  – 77.FA.FF – 0,92.FF.PAFT.AHS + 182,66. 

  (2) 

Ape > 500: 

ICenv = 10,47.FA + 298,74.FF + 38,41. PAFT – 1,11.AVS + 0,24.AHS – 0,54. 
PAFT.AHS + 47,53.  

  (3) 

ZB 2 e 3:  

Ape ≤ 500: 

ICenv = – 175,30.FA – 212,79.FF + 21,86.PAFT + 5,59.FS – 0,19.AVS + 0,15.AHS 
+ 275,19.FA/FF + 213,35.FA.FF – 0.04.PAFT.FA.AVS – 0,45.PAFT.AHS + 190,42. 

  (4) 
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Ape > 500: 

ICenv = – 14,14.FA – 113,94.FF + 50,82.PAFT + 4,86.AVS + 0,26.AHS – 35,75/FF 
– 0,54.PAFT.AHS + 277,98. 

  (5) 

ZB 4 e 5:  

Ape ≤ 500: 

ICenv = 105,39.FA – 207,12FF + 4,61.PAFT + 8,08.FS – 0,07.AHS – 82,34.FA.FF + 
3,24PAFT.FS – 0,005.PAFT.FS.AVS.AHS. + 171,27. 

  (6) 

 
Ape > 500: 

ICenv = 511,12.FA + 0,92.FF – 95,71PAFT – 99,79.FS – 0,52.AVS – 0,29.AHS – 
380,83.FA.FF + 4,27/FF +729,20.PAFT.FS + 77,15. 

  (7) 

 
ZB 7:  

Ape ≤ 500: 

ICenv = 32,62.FA – 580,03FF – 8,59PAFT + 18,48.FS – 0,62.AVS – 0,47.AHS + 
200,0.FA/FF – 192,5.FA.FF + 70,22.FF.PAFT – 0,55PAFT.AHS + 318,65.  

  (8) 

 
Ape > 500: 

ICenv = – 69,48.FA + 1347,78.FF + 37,74.PAFT + 3,30.FS – 0,13.AVS – 0,19. AHS 
+ 19,25/FF + 0,04.AHS.(PAFT.FS) – 306,35.  

  (9) 

 
ZB 6 e 8:  

Ape ≤ 500: 

ICenv = 454,47.FA – 1641,37.FF + 33,47.PAFT + 7,06.FS + 0,31.AVS – 0,31.AVS 
– 0,29.AHS – 1,27.PAFT.AVS + 0,33PAFT.AHS + 718. 

  (10) 

 
Ape > 500: 

ICenv = – 160,36.FA + 1277,29.FF – 19,21.PAFT + 2,95.FS – 0,36.AVS – 0,16.AHS 
+ 290,25.FF.PAFT + 0,01PAFT.AVS.AHS – 120,58.  

  (11) 

O PAFT corresponde ao valor médio do percentual de aberturas de todas as fachadas. Para 

a sua aplicação nas equações de ICenv, deve ser verificado o Percentual de Abertura na Fachada 

Oeste (PAFO). Se este for superior a 20% que o PAFT, deve ser adotado. Caso uma abertura 

tenha elementos com ângulos horizontais diferentes de sombreamento, o AHS deve ser obtido 

por média aritmética. Por fim, os ângulos de sombreamento devem ter valor máximo de 45°, 

sendo que para Ape ≤ 500 para as zonas bioclimáticas 6 e 8, o AVS máximo é 25° (RTQ-C, 

2010). Adicionalmente, há valores máximos e mínimos de FF, ou seja, para Ape > 500 m2 é 

aplicado o FF mínimo, enquanto para Ape ≤ 500 m2 o FF máximo, conforme mostrado na Tabela 

3.6. Para valores de FF de projeto acima ou abaixo do indicado deve-se usar os valores limites 

indicados (RTQ-C, 2010).  
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TABELA 3.6 – FATOR DE FORMA MÁXIMO E MÍNIMO POR ZONA BIOCLIMÁTICA PARA O 
CÁLCULO DE ICENV.  

ZB 
Ape ≤ 500 
FATOR DE FORMA MÁXIMO 

Ape > 500 
FATOR DE FORMA MÍNIMO 

ZB 1 0,60 0,17 
ZB 2 E 3 0,70 0,15 
ZB 4 E 5 0,75 - 
ZB 6 E 8 0,48 0,17 
ZB 7  0,60 0,17 
FONTE: (RTQ-C, 2010). 

O cálculo do ICenv é realizado com os dados de projeto ou da edificação construída, 

(exceto quando os valores de AHS, AVS e FF excedem os limites estabelecidos). Para os 

cálculos de ICenvmáxD e ICenvmin são utilizados os mesmos dados de FF e FA do cálculo de 

ICenv, mas os dados de PAFT, FS, AVS e AHS devem ser empregados conforme a Tabela 3.7. 

TABELA 3.7 – PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DE ICENVMÁXD E ICENVMIN.  
ICenv PAFT FS AVS AHS 
ICenvmáxD 0,60 0,61 0 0 
ICenvmin 0,05 0,87 0 0 
FONTE: (RTQ-C, 2010).  

Na avaliação dos valores máximo e mínimo de ICenv o comportamento da volumetria da 

edificação está associado aos valores de FF e FA e os parâmetros relacionados aos ganhos de 

calor da radiação solar direta estão associados aos valores de PAFT, FS, AVS e AHS. Na Tabela 

3.7 nota-se que, no cálculo de ICenvmáxD, a edificação possui elevado PAFT (60%) e não possui 

elementos de sombreamento de aberturas (AHS e AVS iguais a zero), sugerindo, a princípio, 

que o interior da edificação é muito exposta a radiação solar direta. Da mesma forma, o PAFT, 

no cálculo do ICenvmin, é baixo (5%), sendo o sombreamento dispensado para evitar ambientes 

com baixa luminosidade. ICenvmáxD representa o indicador máximo que a envoltória deve 

atingir para ser classificada com nível “D”. Acima deste, a classificação é nível “E”. Já o 

ICenvmin representa o indicador de consumo mínimo da envoltória. O intervalo entre os 

indicadores máximo e mínimo é definido conforme mostrado na Tabela 3.8 sendo i = 

(ICenvmáxD - ICenvmin)/4.  

TABELA 3.8 – LIMITES DOS INTERVALOS DOS NÍVEIS DE EFICIÊNCIA.  
EFICIÊNCIA A B C D E 
LIMITES 
MÍNIMOS 

- 
ICenvmáxD - 3.i   
+ 0,01 

ICenvmáxD - 2.i   
+ 0,01 

ICenvmáxD - i   
+ 0,01 

ICenvmáxD + 
0,01 

LIMITES 
MÁXIMOS 

ICenvmáxD – 
3.i 

ICenvmáxD – 2.i ICenvmáxD  - i ICenvmáxD  

FONTE: (RTQ-C, 2010).  
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Para a EqNum do sistema de iluminação artificial é empregado o Método da Área do 

Edifício ou o Método das Atividades do Edifício, definidos no RTQ-C. A escolha do método 

depende do número de atividades desenvolvidas na edificação. O primeiro é aplicado quando 

são desenvolvidas, no máximo, três atividades principais ou quando estas ocupam mais que 

30% da área total da edificação, enquanto o segundo avalia individualmente cada ambiente de 

acordo com sua finalidade. Alguns ambientes são excluídos da avaliação como os ambientes 

destinados a procedimentos médicos ou odontológicos; iluminação de galerias e museus, fins 

teatrais; sinalização; entre outros (RTQ-C, 2010). 

O método da área do edifício avalia conjuntamente os ambientes da edificação, 

estabelecendo limites de Densidades de Potência em Iluminação (DPI), conforme mostrado na 

Tabela 3.9. Caso existam ambientes com níveis diferentes de DPI a avaliação deve ser obtida 

através de ponderação entre os níveis de eficiência e a potência instalada dos ambientes em não 

conformidade e os ambientes em conformidade (RTQ-C, 2010).   

O EqNum do sistema de condicionamento de ar é determinado de duas formas: para 

sistemas que possuem condicionadores de ar avaliados e não avaliados pelo PBE/INMETRO. 

Os sistemas compostos por equipamentos condicionadores de ar do tipo janela e split, avaliados 

pelo PBE/INMETRO são classificados pelo nível de eficiência energética atribuído a cada 

equipamento. Se existir mais de um sistema independente de condicionamento de ar, os níveis 

de cada sistema devem ser empregados de acordo com os seus EqNum, conforme a Tabela 3.4 

e o EqNumCA é calculado pela média ponderada da capacidade dos respectivos sistemas. Já os 

sistemas compostos por condicionadores de ar não abrangidos pelo programa de avaliação de 

eficiência energética do PBE/INMETRO são avaliados conforme requisitos, parâmetros e 

limites de eficiência fornecidos por tabelas do RTQ-C (RTQ-C, 2010).  

TABELA 3.9 - VALORES LIMITES DE DPI DE ALGUNS TIPOS DE EDIFICAÇÕES PARA 
AVALIAÇÃO PELO MÉTODO DA ÁREA DA EDIFICAÇÃO.  
FINALIDADE DA 
EDIFICAÇÃO 

DPI NÍVEL A 
(W/m2) 

DPI NÍVEL B 
(W/m2) 

DPI NÍVEL C 
(W/m2) 

DPI NÍVEL D 
(W/m2) 

BIBLIOTECA 12,7 14,6 16,5 18,4 
ESCOLAS/UNIVERSIDADES 10,7 12,3 13,9 15,5 
HOSPITAL 13,0 15,0 16,9 18,9 
CORREIOS  9,4 10,8 12,2 13,6 
TRIBUNAL 11,3 13,0 14,7 16,4 
FONTE: (RTQ-C, 2010).  

 Para a avaliação do EqNum de ambientes não condicionados ou ventilados naturalmente, 

deve-se comprovar um percentual mínimo de horas de conforto térmico. Essa comprovação 

deve ser realizada por meio de simulação computacional, obrigatória para obtenção da ENCE 
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Geral para avaliação de áreas não condicionadas na edificação, mesmo quando aplicado o 

método prescritivo. Na simulação deve ser verificado o Percentual de Horas Ocupadas em 

Conforto (POC) de cada ambiente. Em seguida deve ser aplicada a Tabela 3.10 para verificação 

do nível de eficiência de cada ambiente. Contudo, para avalizar o nível de eficiência dos 

sistemas avaliados é necessário que sejam cumpridos os pré-requisitos específicos. 

A pontuação total da edificação poderá ser acrescida em até um ponto quando forem 

implementadas iniciativas que aumentem a eficiência energética da edificação. A pontuação 

varia de zero, quando não existe sistema complementar, a um ponto, quando o sistema for 

implantado em sua totalidade ou quando mais de um sistema for instalado de forma 

complementar. Todas as implementações devem ser comprovadas através de dois memoriais 

de cálculo, um contendo a análise da edificação com o sistema implementado e outro sem o 

sistema complementar (RTQ-C, 2010).  

TABELA 3.10 – EQUIVALENTES NUMÉRICOS PARA VENTILAÇÃO NATURAL EM ÁREAS NÃO 
CONDICIONADOS OBTIDOS POR SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DA EDIFICAÇÃO. 
PERCENTUAL DE HORAS 
OCUPADAS EM CONFORTO – POC 

EQNUM 
NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

POC ≥ 80% 5 A 
70 % ≤ POC < 80% 4 B 
60 % ≤ POC < 70% 3 C 
50 % ≤ POC < 60% 2 D 
POC < 50% 1 E 
FONTE: (RTQ-C, 2010). 

Podem ser citados como iniciativas que aumentam a eficiência da edificação: 

equipamentos de racionalização do consumo de água; sistemas ou fontes de energia renovável 

como sistema de aquecimento solar de água, energia eólica e fotovoltaica; sistemas de 

cogeração e inovações técnicas ou de sistemas; e utilização de elevadores com nível de 

eficiência “A”, conforme a VDI 4707 (RTQ-C, 2010). Podem ser implementados 

simultaneamente mais de um sistema e em percentuais menores que os exigidos pelo RTQ-C. 

Dessa forma, a pontuação final de cada sistema é calculada proporcionalmente à economia 

comprovada, sendo que as pontuações de cada sistema são somadas resultando a pontuação 

final da bonificação (RTQ-C, 2010).  

3.3.2.1.4.  PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

Da mesma forma que os pré-requisitos gerais a não conformidade com os pré-requisitos 

específicos reduzem o nível de classificação parcial de cada sistema, influenciando o valor do 

EqNum aplicado em (1).  
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Os pré-requisitos específicos da envoltória são relacionados à transmitância térmica, 

absortância de superfícies opacas e iluminação zenital.  

Para o pré-requisito específico relacionado à transmitância térmica da envoltória são 

avaliados, separadamente, a cobertura e paredes externas, conforme os valores da Tabela 3.11 

(RTQ-C, 2010).  

TABELA 3.11 – SÍNTESE DAS EXIGÊNCIAS PARA TRANSMITÂNCIA TÉRMICA MÁXIMA DE 
COBERTURAS E PAREDES EXTERNAS DE ACORDO COM O NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA.  

NÍVEL DE 
EFICIÊNCIA 

ZB 
COBERTURAS PAREDES EXTERNAS 
AMBIENTES 
CONDICIONADOS 

AMBIENTES NÃO 
CONDICIONADOS 

CAPACIDADE TÉRMICA 
 ≤ 80 kJ/m2K  > 80 kJ/m2K  

“A” 
ZB 1 E 2 0,5 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 
ZB 3 A 6 

1,0 W/m2K 2,0 W/m2K 
3,7 W/m2K 

ZB 7 E 8 2,5 W/m2K   3,7 W/m2K   

“B” 
ZB 1 E 2 1,0 W/m2K 1,5 W/m2K 2,0  W/m2K 
ZB 3 A 6 

1,5 W/m2K 2,0 W/m2K 
3,7  W/m2K 

ZB 7 E 8 2,5 W/m2K   3,7 W/m2K   

“C” e “D” 
ZB 1 E 2 

2,0 W/m2K 
2,0 W/m2K 

ZB 3 A 6 
ZB 7 E 8 2,5 W/m2K   3,7 W/m2K   

FONTE: (RTQ-C, 2010). 

Planos compostos por superfícies envidraçadas protegidos por superfícies opacas 

paralelas ao plano de vidro não precisam atender este pré-requisito, visto que o plano 

envidraçado não é opaco e a superfície opaca provoca sombreamento. Os métodos de cálculo 

da capacidade e transmitância térmicas são conforme a ABNT NBR 15220 - Desempenho 

Térmico de Edificações (ABNT, 2008). Alguns dados também podem ser obtidos através do 

site da plataforma Projetando Edificações Energeticamente Eficientes (PROJETEEE) 

(PROJETEEE, 2017). A não conformidade com os pré-requisitos de transmitância térmica 

torna a classificação parcial da envoltória do projeto ou edificação construída em nível, no 

máximo, “E”.    

A iluminação zenital é uma técnica utilizada para iluminar naturalmente ambientes 

internos através de aberturas na cobertura da edificação. Este recurso geralmente é usado 

quando a iluminação natural lateral é deficiente ou quando se deseja reduzir o consumo de 

energia elétrica da iluminação artificial. O pré-requisito específico de iluminação zenital deve 

garantir a entrada de luz natural na edificação sem elevação da carga térmica através da radiação 

solar direta. A avaliação é feita de acordo com o Percentual de Abertura Zenital (PAZ) e o Fator 

Solar (FS) (RTQ-C, 2010). Na Tabela 3.12 é apresentada a relação entre o PAZ e o FS. 
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TABELA 3.12 – LIMITES DE FATOR SOLAR DE VIDROS DE ACORDO COM PORCENTUAL DE 
ABERTURAS ZENITAL.  
PAZ 0 A 2% 2,1 A 3% 3,1 A 4% 4,1 A 5% 
FS 0,87 0,67 0,52 0,30 
FONTE: (RTQ-C, 2010). 

Os valores da Tabela 3.12 são utilizados para o método prescritivo de avaliação. No caso 

de PAZ maior que 5% deve-se utilizar o método da simulação computacional quando se deseja 

a classificação nível “A”. A não conformidade com o pré-requisito específico de iluminação 

zenital pode tornar a classificação da parcial da envoltória do projeto ou da edificação 

construída em nível, no máximo, “C”.  

Quanto ao pré-requisito de absortância térmica de superfícies o RTQ-C determina o valor 

máximo de 0,50 para o revestimento externo das paredes em edificações nas ZB 2 a 8. A ZB 1 

é excluída deste limite para permitir absortâncias elevadas como forma de elevar os ganhos 

térmicos por radiação durante o período de inverno. Para coberturas, a absortância solar máxima 

também é de 0,50, exceto para coberturas de teto-jardim ou de telhas cerâmicas não esmaltadas, 

já que seu desempenho térmico é independente do valor da absortância térmica (RTQ-C, 2010).  

Os pré-requisitos do sistema de iluminação são três: divisão dos acionamentos dos 

circuitos de iluminação para cada ambiente fechado até o teto; contribuição da luz natural; e 

desligamento automático. Para classificação de nível “A”, “B” e “C” devem ser atendidos, 

respectivamente, todos os pré-requisitos simultaneamente; os dois primeiros pré-requisitos 

simultaneamente; somente o primeiro pré-requisito (RTQ-C, 2010). A não conformidade com 

os pré-requisitos específicos do sistema de iluminação artificial pode levar a classificação do 

sistema no projeto ou edificação construída, para no máximo, “D”.     

Por fim, o sistema de condicionamento de ar possui pré-requisitos específicos apenas para 

o nível de eficiência “A”, os quais são: espessura mínima de isolamento térmico de tubulações 

do aquecimento e climatização; e indicadores mínimos de eficiência energética de 

equipamentos para sistemas de condicionamento de ar por aquecimento artificial. Os valores 

de referência podem ser consultados em tabelas fornecidas no RTQ-C (RTQ-C, 2010). A não 

conformidade com estes pré-requisitos faz com que o sistema de condicionamento de ar seja 

classificado, no máximo, em nível “B” de eficiência energética.  

3.3.2.2. MÉTODO DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL. 

O método de avaliação da eficiência energética da edificação por simulação 

computacional não descarta a avaliação pelo método prescritivo. Pode ser utilizado para 

comprovar, em casos específicos, que a implementação de diferentes soluções não consideradas 
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no RTQ-C reduzem a demanda de energia. A simulação também deve cumprir pré-requisitos 

específicos quanto ao software de simulação e arquivo climático. As exigências buscam garantir 

resultados coerentes através um conjunto de características mínimas, tanto para o software de 

simulação quanto para o arquivo climático (RTQ-C, 2010). 

No processo de avaliação da eficiência energética de edificação através da simulação 

computacional é utilizado um modelo real, com todas as características da edificação avaliada, 

e quatro modelos de referência similares ao modelo real, mas com características de acordo 

com os quatro níveis mais elevados de eficiência. Os requisitos estabelecidos no método 

prescritivo devem ser utilizados para a determinação dos parâmetros dos modelos de referência, 

conforme os níveis de eficiência. Através da simulação compara-se o consumo energético do 

modelo real com os dos modelos de referência. A partir dos resultados verifica-se para qual 

modelo de referência o modelo real possui menor consumo anual de energia, estabelecendo o 

nível de eficiência energética (RTQ-C, 2010).  

A crescente demanda por sustentabilidade no planejamento e construção de edificações 

tem exigido o uso de simulações computacionais, tanto como ferramenta central de avaliação 

de desempenho, propriamente dito, quanto para a integração entre a arquitetura e engenharia 

(GONÇALVES e BODE, 2015). A simulação nas várias fases de projeto pode ampliar o 

potencial de soluções integradas, aumentando o desempenho da edificação. Contudo, as 

decisões para um bom desempenho são obtidas no entendimento da física aplicada à construção, 

somadas a experiência adquirida em projetos anteriores (GONÇALVES e BODE, 2015). 

Especificamente, na avaliação do desempenho termoenergético as técnicas 

computacionais permitem a avaliação termodinâmica da edificação, que considera as variações 

do clima local; o padrão de ocupação; análises da inércia térmica dos elementos da construção 

ao longo do tempo; dados de carga térmica de resfriamento ou aquecimento; e avaliação de 

estratégias passivas, com o cálculo do número de horas em que os ambientes da edificação 

apresentam condições adequadas de conforto térmico (GONÇALVES e BODE, 2015).   

A análise de desempenho da edificação por simulação computacional começa com 

estudos paramétricos na etapa inicial do projeto de arquitetura, onde cada variável pode ser 

analisada isoladamente. Como exemplo, cita-se o estudo de projeto para uma edificação na 

cidade indiana de Chenai (GONÇALVES e BODE, 2015 apud BLATHA, 2011), de clima 

quente e úmido, que demonstrou o impacto na carga térmica de climatização da edificação 

através da implementação de sombreamento nas aberturas e uso de isolamento térmico na 

envoltória. Na Figura 3.1 são mostrados os resultados do estudo. Nota-se que, o sombreamento 

nas aberturas e o isolamento nas fachadas reduziram em, aproximadamente, 32% e 38% a 
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demanda de energia anual para climatização. As estratégias combinadas proporcionaram uma 

redução, em média, de 50%. 

FIGURA 3.1: REDUÇÃO DA CARGA TÉRMICA DE CLIMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE ESTRATÉGIAS 
PASSIVAS DE PROJETO.  
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 FONTE: (GONÇALVES E BODE, 2015 APUD BLATHA, 2011).  

Além das análises paramétricas, pode-se verificar o efeito cumulativo de um conjunto de 

estratégias. O estudo em ambientes de escritórios em Dubai (GONÇALVES e BODE, 2015 

apud YANNAS, 2011) demonstrou a redução da carga térmica anual de climatização de 230 

kWh/m2 para 36 kWh/m2 como consequência de uma série de estratégias passivas 

implementadas, conforme mostrado na Figura 3.2. Apesar da ordem das estratégias não alterar 

o desempenho final a verificação das respectivas contribuições em relação ao desempenho deve 

partir da estratégia de maior para a de menor impacto, estabelecendo a ordem de prioridade na 

implementação no projeto (GONÇALVES e BODE, 2015).  

FIGURA 3.2: REDUÇÃO DA CARGA TÉRMICA DE RESFRIAMENTO POR MEIO DE UMA SÉRIE 
DE ESTRATÉGIAS PASSIVAS DE PROJETO. 
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  FONTE: (GONÇALVES E BODE, 2015 APUD YANNAS, 2011).  
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Nota-se que os maiores benefícios dos procedimentos de simulação para análise de 

desempenho da edificação estão na sua implementação para as fases iniciais de projeto, 

concomitantemente à definição do partido arquitetônico, dando-lhe forma e qualidade. Após 

esta, a simulação se resume em avaliações corretivas e restritas, resultando em uma contribuição 

marginal para o desempenho do projeto (GONÇALVES e BODE, 2015). Contudo, existem 

algumas barreiras para a implementação da simulação de desempenho de edificações no projeto 

de edificações. Citam-se a baixa disponibilidade de softwares ou modelos computacionais 

adequados e certificados; baixa confiabilidade dos resultados computacionais, possivelmente 

pela pouca utilização da ferramenta e clareza dos resultados em um contexto de projeto; alto 

nível de capacitação para utilização plena das ferramentas de simulação; custos elevados de 

softwares e da remuneração de especialistas; problemas na definição de parâmetros do projeto 

para simulação (WILDE e VOORDEN, 2003). A contratação de consultores é uma estratégias 

usadas para mitigar as barreiras citadas na implementação da simulação. Uma abordagem que 

incorpora a simulação computacional e suas ferramentas na equipe de projeto assegura melhor 

interação entre projetistas para obter um desempenho adequado do projeto da edificação. 

3.3.3. REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC. 

No RAC são apresentados os procedimentos para submissão do projeto e respectiva 

documentação da edificação para a avaliação da conformidade; direitos e deveres dos 

envolvidos no processo; modelos e lista de documentação para solicitação da ENCE; 

procedimentos de inspeção do OIA; entre outros (RAC, 2013). 

O processo de avaliação da conformidade se inicia quando o solicitante, proprietário da 

edificação ou pessoa física ou jurídica designada, solicita a ENCE junto ao OIA através de 

formulários e documentos definidos no RAC, ficando a seu critério a escolha do método de 

avaliação (prescritivo ou simulação). O RAC detalha, separadamente, a documentação 

necessária para avaliação da ENCE parcial da envoltória, do sistema de iluminação, do sistema 

de condicionamento de ar, bonificações, ENCE Geral e parciais e avaliação pelo método da 

simulação. Estes documentos se referem a projetos de arquitetura, instalações elétricas e 

condicionamento de ar; memoriais descritivos e especificações técnicas; plantas baixas, cortes 

longitudinais e transversais da edificação; declarações e laudos; entre outros. O RAC também 

descreve os documentos para avaliação de edificações construídas, e orienta que os requisitos 

definidos no RTQ-C sejam destacados nos projetos e nos demais documentos da edificação 

para facilitar a avaliação (RAC, 2013).   
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A primeira etapa de avaliação é a inspeção e emissão da ENCE do projeto. Com a 

documentação enviada pelo solicitante o OIA realiza a inspeção conforme requisitos definidos 

no RTQ-C, e de acordo com os níveis de tolerância definidos no RAC. Caso identificada alguma 

inconsistência o solicitante é informado e o processo de avaliação é interrompido até que sejam 

solucionadas as pendências. Realizada a inspeção, o OIA encaminha ao INMETRO cópias de 

documentos do solicitante, relatório de inspeção do projeto, planilha de inspeção e ENCE de 

projeto. O INMETRO publicará as informações da ENCE. Da mesma forma, o OIA encaminha 

para o solicitante o relatório de inspeção do projeto, a ENCE e seu Manual de Entendimento, 

todos conforme modelos apresentados nos anexos do RAC. A segunda etapa é a inspeção da 

edificação in loco e emissão da ENCE de Edificação Construída (RAC, 2013).  

Para edificações novas a inspeção deve ser realizada após a conclusão da obra e antes da 

entrega aos usuários, e deve ser solicitada após a concessão do alvará de conclusão da obra ou 

comprovada as ligações definitivas de fornecimento de energia elétrica e gás natural, se 

necessário, pelas respectivas concessionárias (RAC, 2013).   

 Em edificações existentes em que o projeto não foi avaliado o solicitante pode obter 

somente a ENCE de Edificação Construída, desde que apresentada a documentação 

estabelecida no RAC referente ao projeto as built (conforme construído). O OIA verificará se 

os documentos da edificação construída estão em conformidade e realizará inspeção in loco, 

conferindo se a edificação foi construída conforme o projeto as built. Finalizada a inspeção sem 

a ocorrência de não conformidades e atribuída a classificação final quanto a eficiência 

energética, o OIA encaminhará ao INMETRO o relatório de inspeção da edificação construída, 

planilha de inspeção e ENCE de Edificação Construída. O INMETRO publicará as informações 

da ENCE. Da mesma forma, o OIA encaminha para o solicitante o relatório de inspeção da 

edificação, a ENCE de Edificação Construída e o seu Manual de Entendimento, conforme 

anexos do RAC (RAC, 2013).    

O RAC estabelece o tratamento das não conformidades para emissão de ENCE de 

edificação construída. É muito provável que a edificação não seja construída exatamente 

conforme o projeto. Entretanto, algumas diferenças entre projeto e a edificação não alteram o 

nível de classificação e, dentro de um limite de tolerância definido pelo RAC não são 

consideradas não conformidades e não necessitam de correção. Alterações que elevem o nível 

de eficiência não são tratadas como não conformidades (RAC, 2013).    

No RAC também são detalhadas as orientações quanto ao perfil dos inspetores de 

edificações e do OIA, estabelecendo as atribuições, formações profissionais e capacitação 

específica; e determinação do corpo técnico e de infraestrutura básica do OIA (RAC, 2013). 
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3.4. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

NO BRASIL. 

Obra pública é toda construção, fabricação, reforma, recuperação ou ampliação de bem 

público realizada de forma direta ou indireta (BRASIL, 1993; TCU, 2014). A direta ocorre 

quando a obra é executada pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública, enquanto 

a indireta é viabilizada com a contratação de terceiros por meio de Licitação (TCU, 2014). 

Atualmente, a maioria das obras públicas são executadas pelo setor privado (IPEA, 2017).  

Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública 

convoca por meio de condições estabelecidas em ato próprio empresas interessadas em fornecer 

bens e serviços (TCU, 2010). O processo licitatório tem início quando determinada necessidade 

é identificada e acontece até a assinatura do respectivo contrato ou documento equivalente. As 

etapas da licitação não são estabelecidas por lei, mas na prática são divididas em duas fases: 

interna e externa (TCU, 2010). A fase interna corresponde, de modo geral, aos atos 

preparatórios do processo, determinação de regras e definição dos limites que direcionam a 

licitação antes de torná-la pública. A fase externa engloba as fases cronologicamente ordenadas 

e denominadas de acordo com seu objetivo, a saber: abertura, habilitação de licitantes, 

classificação das propostas, procedimentos licitatórios e adjudicação (MADEIRA, 2014).  

Contudo, o processo de execução de uma obra pública tem uma série mais ampla de 

etapas, que tem início antes mesmo do processo licitatório. Na Tabela 3.13 são apresentadas as 

etapas para a execução indireta de uma obra pública. O cumprimento ordenado destas etapas 

disponibiliza uma série de informações que proporcionarão à Administração menores riscos na 

contratação de terceiros (TCU, 2014). 

   A Lei das Licitações foi estabelecida para dar maior transparência, economicidade e 

impessoalidade às contratações de obras públicas. A realização de grandes eventos esportivos 

no país e as dificuldades encontradas para a execução de obras públicas levou a criação do 

Regime Diferenciado de Contratação (RDC) (BRASIL, 2011), com o objetivo de proporcionar 

maior agilidade nas contratações de obras e serviços de engenharia (IPEA, 2017).  Atualmente, 

tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 6814/17 (BRASIL, 2017), que cria normas 

gerais para regular as licitações e contratos públicos, revogando as atuais leis de licitações e 

RDC. As diretrizes vigentes para a execução de obras públicas estão estabelecidas nas Leis de 

Licitação e do RDC, ao quais permitem identificar as macro etapas para o gerenciamento de 

obras públicas, conforme apresentadas na Figura 3.3.  
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TABELA 3.13 - ETAPAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.  
ETAPAS PROCEDIMENTOS 

FASE PRELIMINAR A 
LICITAÇÃO 

PROGRAMA DE NECESSIDADES 
ESTUDOS DE VIABILIDADE 
ANTEPROJETO OU ESTUDO PRELIMINAR 

FASE INTERNA DA 
LICITAÇÃO 

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO 
 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 
DEFINIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
ELABORAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO  

FASE EXTERNA DA 
LICITAÇÃO 

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO 

FASE CONTRATUAL 
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA 
RECEBIMENTO DA OBRA 

FASE POSTERIOR À 
CONTRATAÇÃO 

OPERAÇÃO 
MANUTENÇÃO 

FONTE: (TCU, 2014).  

FIGURA 3.3: MACROFASES DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.  

 
  FONTE: (IPEA, 2017).  

3.4.1. ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO. 

 As etapas identificadas na fase preliminar à licitação são fundamentais para tomada da 

decisão na Administração Pública, mas é comum serem desprezadas ou mal elaboradas (TCU, 

2014). Nesta etapa são identificadas as necessidades, estimação de recursos e escolha da melhor 

solução, tendo em vista os requisitos e interesses dos clientes e usuários da futura edificação. O 

início das fases seguintes sem a indicação da viabilidade do empreendimento na fase preliminar 

pode resultar no desperdício de recursos públicos; impossibilidade de execução da obra por 

falta de recursos ou por inviabilidade técnica; ou utilização precária do edifício quando 

concluído (TCU, 2014).  

A Lei das Licitações (BRASIL, 1993) não apresenta detalhes sobre o desenvolvimento 

da fase preliminar, mas esta informação pode ser obtida na ABNT NBR 16636 (ABNT, 2017) 

e na ABNT NBR 64922 (ABNT, 1994).  

Segundo o art. 6º, inciso IX da Lei Federal nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993), a fase 

preliminar da licitação para construção de uma edificação pública deve assegurar a viabilidade 

técnica e o tratamento adequado do impacto ambiental do empreendimento, de acordo com 

                                                           
2 A norma estava em processo de revisão pela ABNT quando este estudo foi realizado. 
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diretrizes estabelecidas em estudos técnicos preliminares, que servirão de base para a 

elaboração do projeto básico. 

Para o início do projeto de construção de uma edificação pública é primordial o 

levantamento das principais necessidades e a definição das ações e informações que orientarão 

os Estudos de Viabilidade, sendo chamado de Programa de Necessidades (TCU, 2014). É neste 

momento que são estabelecidas as características básicas da edificação, tais como: finalidade, 

usuários, dimensões, padrão de acabamento e qualidade, equipamentos e mobiliários, entre 

outros, para definição de suas características básicas de acordo com a área de influência, 

população atingida e a região beneficiada. Do mesmo modo, devem ser observadas as restrições 

legais, ambientais e sociais relacionadas à futura edificação, de acordo com o Código Municipal 

de Obras (TCU, 2014; IBRAOP, 2016). 

No Estudo de Viabilidade é identificada a melhor solução que atende ao Programa de 

Necessidades sob os aspectos técnico, ambiental e socioeconômico (TCU, 2014). É a etapa 

destinada a estudos, análises e avaliação para identificar alternativas de concepção da 

edificação, seus elementos, instalações e componentes (ABNT, 2017). Deve conter um 

conjunto de soluções que envolve aspectos técnico, ambiental e social do empreendimento, 

caracterizando e avaliando as possíveis alternativas para a implantação da edificação de acordo 

com a estimativa do seu custo (IBRAOP, 2016).  

 No aspecto técnico devem ser verificadas as alternativas para a implantação da 

edificação. O aspecto ambiental é avaliado, preliminarmente, com o estudo do local da futura 

edificação, de forma a integrá-la da melhor maneira possível ao meio ambiente. A análise 

socioeconômica inclui o exame de possíveis impactos sociais e benefícios da implantação da 

edificação para a população local. Durante esta etapa deve ser promovida a avaliação do custo 

de cada alternativa. Uma das maneiras é verificar o custo por metro quadrado, valor este obtido 

em publicações especializadas em construção civil. Nessa etapa ainda não é possível definir de 

forma precisa os custos para execução da obra, mas é preciso estabelecer uma percepção 

adequada dos valores envolvidos para priorizar as propostas (TCU, 2014).  

Em seguida, é verificada a relação custo/benefício da obra, levando em consideração os 

recursos disponíveis e as necessidades da população local. Identificada a melhor alternativa, 

deve ser elaborado um relatório com a descrição e avaliação da opção selecionada, 

características principais, critérios, índices e parâmetros empregados na sua definição, 

demandas que serão atendidas e pré-dimensionamento dos ambientes (TCU, 2014).  

Identificada a melhor solução para o empreendimento, pode ser necessária a elaboração 

do anteprojeto, etapa mais usual em obras de maior vulto. O anteprojeto é a representação 
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técnica da opção aprovada no Estudo de Viabilidade (TCU, 2014). Deve ser elaborado como 

uma das etapas que compõem o desenvolvimento de uma obra pública, precedido 

obrigatoriamente do Programa de Necessidades e Estudo de Viabilidade (IBRAOP, 2016). É a 

etapa destinada à concepção e representação das informações técnicas iniciais do projeto 

arquitetônico e complementares de engenharia (ABNT, 2017). Deve apresentar, por exemplo: 

plantas baixas e cortes de fachadas de arquitetura, estrutura e instalações em geral; padrão de 

acabamento e o custo médio; memorial descritivo da obra indicando os componentes 

construtivos e materiais; previsão de utilização de equipamentos e serviços que, 

comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; parâmetros de 

adequação que visem economia na utilização, facilidade na execução, adequado tratamento dos 

impactos ambientais e requisitos de acessibilidade; especificações técnicas; entre outros (TCU, 

2014; ABNT, 1994; IBRAOP, 2016).  

O anteprojeto não é suficiente para a Licitação, pois não caracteriza devidamente a 

edificação e estabelece as diretrizes para as etapas seguintes, no caso, o projeto básico (TCU, 

2014). Contudo, a modalidade de licitação RDC (BRASIL, 2011) permite a utilização do 

anteprojeto em vez do projeto básico para contratação e execução de serviços de obras públicas.   

3.4.2. PROJETO BÁSICO. 

O projeto básico constitui-se de elementos necessários e suficientes, com precisão 

adequada, para caracterizar a obra ou serviço objeto da licitação e deve possibilitar a avaliação 

do custo da obra e a definição dos métodos e prazos para sua execução (BRASIL, 1993). O 

projeto básico proporciona à Administração Pública o conhecimento pleno da edificação a ser 

licitada, de forma detalhada, clara e precisa, fornecendo aos licitantes informações e elementos 

para uma elaboração adequada da proposta, mediante regras estabelecidas em edital pela 

Administração (TCU, 2010). Conforme citado, o projeto básico deve ser precedido de estudos 

técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento (BRASIL, 1993).  

O projeto básico é peça imprescindível para realização de qualquer obra ou serviço de 

engenharia (TCU, 2010) e deve conter os seguintes elementos: desenvolvimento da solução 

escolhida e visão global da obra, identificando discriminadamente seus elementos construtivos; 

soluções técnicas suficientemente detalhadas, minimizando a necessidade de reformulação na 

fase de projeto executivo; identificação de serviços, materiais e equipamentos da obra, bem 

como suas especificações que assegurem o bom desempenho do empreendimento; informações 
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que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, instalações provisórias e 

condições organizacionais para o canteiro de obra; subsídios para montagem da licitação e 

gestão da obra, compreendendo a sua programação, estratégia de suprimentos, normas de 

fiscalização e outros dados conforme o caso; orçamento detalhado do custo global da obra, 

fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos devidamente avaliados (BRASIL, 

1993; CONFEA, 1991). 

Especificamente, o projeto básico é um conjunto de documentos de conteúdo técnico 

composto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento e 

cronograma físico-financeiro (TCU, 2014; IBRAOP, 2006; CONFEA, 1991). Os desenhos são 

representações gráficas da edificação apresentando as formas e dimensões definidas em plantas, 

cortes, elevações, esquemas e detalhes (IBRAOP, 2016). No memorial descritivo é detalhada a 

edificação projetada e tem como objetivo apresentar as soluções e justificativas técnicas 

adotadas como complementação dos desenhos (IBRAOP, 2006; BRASIL, 1993). As 

especificações técnicas estabelecem as regras e condições a serem cumpridas durante a 

execução da obra, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, componentes e 

sistemas construtivos, bem como o modo de execução dos serviços da obra (IBRAOP, 2006). 

O orçamento é o custo total da obra que tem como base preços de mercado ou sistemas de 

referência. É obtido através dos documentos do projeto básico, não sendo permitidas avaliações 

genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de materiais e serviços não previstos nos 

documentos preliminares (IBRAOP, 2006; BRASIL, 1993). Por fim, o cronograma físico-

financeiro é o documento que representa, graficamente, o desenvolvimento dos serviços 

executados ao longo do tempo, demonstrando periodicamente o percentual físico a ser 

executado e os respectivos valores financeiros despendidos (IBRAOP, 2006; BRASIL, 1993).  

Se o projeto básico é falho ou incompleto, os objetivos estabelecidos nas fases anteriores 

pela Administração não serão alcançados, seja por atrasos e cancelamentos das licitações, 

aditamentos desnecessários de contratos e outros fatores que causam consideráveis prejuízos à 

Administração (TCU, 2010). Dessa forma, constitui prática ilegal a chamada “revisão de 

projetos” durante a execução de obras, pois, provavelmente, serão introduzidas modificações 

no contrato, decorrentes de projetos básicos falhos e imprecisos (TCU, 2010). 

3.4.3. PROJETO EXECUTIVO. 

O projeto executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução da 

obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
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ABNT (CONFEA, 2015; BRASIL, 1993; TCU, 2010). Apresenta de forma clara e organizada 

as informações para a execução da obra, fornecendo a representação final das informações 

técnicas e definitivas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes (ABNT, 

2017). São representações de detalhes importantes à execução da obra, que visam a eficiência 

no uso dos recursos e redução dos riscos de erros construtivos, mas que não têm impacto no 

custo da obra, já que não há modificação do projeto básico (TCU, 2010). 

Em síntese, o projeto básico define a obra e o projeto executivo detalha sua execução 

(TCU, 2010). O projeto executivo é o projeto básico complementado por informações que não 

impactam o orçamento ou que este efeito seja mínimo (TCU, 2007). Constitui prática ilegal a 

revisão do projeto executivo que alterem o objeto originalmente contratado em outro de 

natureza e propósito diversos (TCU, 2014). O projeto executivo pode ser desenvolvido 

concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que autorizado pela 

Administração (TCU, 2010; BRASIL, 1993). 

3.4.4. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS. 

Os procedimentos licitatórios são finalizados pela homologação e adjudicação, e então, é 

celebrado o contrato administrativo para a execução da obra. Esta fase começa com a assinatura 

do contrato e emissão da Ordem de Serviço e se encerra com o recebimento definitivo da obra 

(TCU, 2014). A execução é uma atividade de suma importância para realização do projeto, pois 

é nessa etapa que o objeto, após planejado, projetado, licitado e contratado, vai finalmente ser 

executado (FARIAS, 2016).    

Contrato Administrativo é todo e qualquer instrumento de ajuste entre um órgão da 

Administração Pública e particulares, no qual há um acordo de formação de vínculo e 

obrigações recíprocas. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para 

sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades 

das partes em conformidade com os termos licitatórios anteriores a contratação (TCU, 2014).  

O Artigo 55 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) relaciona as cláusulas obrigatórias dos 

contratos administrativos, os quais poderão ser alterados ou aditados, conforme o Artigo 65 da 

referida Lei. Alterações do projeto, especificações técnicas (mantidos os critérios de 

desempenho e qualidade), cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias deverão ser 

justificados por escrito e previamente autorizados pela autoridade competente (TCU, 2014). 

Nos Artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) são tratados os principais motivos 

de rescisão de um contrato administrativo.  
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A Administração Pública é obrigada a indicar, para acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto do contrato, um representante especialmente designado ou contratar 

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com informações pertinentes à atribuição (BRASIL, 

1993). Tal representante deve possuir competência técnica para avaliar o conteúdo do objeto 

do contrato (MADEIRA, 2014). O profissional é o responsável técnico pela aprovação dos 

serviços ou etapas realizadas, bem como acompanhar a execução, de acordo com o contrato, 

legislação e normas vigentes (FARIAS, 2016), anotando em registro próprio todas as 

ocorrências, determinando o fundamental para a regularização das faltas ou defeitos verificados 

(BRASIL, 1993). As decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser 

direcionadas a seus superiores para a adoção de medidas adequadas (BRASIL, 1993).  Para 

representar a contratada frente ao profissional responsável pela fiscalização, esta deverá nomear 

um preposto, aprovado pela Administração, para representá-lo na execução do contrato.   

Somente serão considerados aprovados e aptos para pagamento os serviços e obras 

efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização em conformidade com 

os projetos e com as modificações previamente aprovadas pela Administração. O contratado é 

obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, os serviços em 

que sejam verificados vícios, defeitos ou imperfeições resultantes da execução ou de materiais 

empregados (BRASIL, 1993). A discriminação e quantificação dos serviços e obras executados 

devem respeitar, rigorosamente, o estabelecido em planilhas de orçamento anexas ao contrato, 

inclusive os critérios de aprovação de serviços e pagamento (TCU, 2014).  

O Manual de Obras Públicas – Edificações, da Secretaria de Estado da Administração e 

Patrimônio (SEAP) (SEAP, 1997) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, fornece 

uma lista das atividades que podem ser realizadas pela comissão de fiscalização de uma obra 

pública. Quando os projetos são mal elaborados ou incompletos em determinada obra pública 

os profissionais encarregados pela fiscalização acabam assumindo tarefas fora de sua 

atribuição, como buscar novas soluções e correções de projetos, podendo responder 

solidariamente pelas responsabilidades de projetistas e executores da obra (FARIAS, 2016).   

3.4.5. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA. 

Após a execução do contrato a obra será recebida, provisoriamente, pelo responsável do 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no 

prazo de até quinze dias da comunicação escrita do contratado (BRASIL, 1993). No 

recebimento provisório deve ser verificada a adequação da edificação construída com as 
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especificações exigidas (MADEIRA, 2014). Depois do recebimento provisório a comissão 

designada pela autoridade competente receberá definitivamente a obra mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após prazo hábil de análise ou vistoria, que comprove a 

adequação da obra aos termos contratuais (TCU, 2014; BRASIL, 1993). O recebimento da obra 

em duas etapas é prudente, pois amplia o prazo de observação e avaliação, permitindo que 

profissionais não envolvidos diretamente na fiscalização façam uma avaliação final 

independente (FARIAS, 2016).  

Por fim, a empresa responsável pela execução da obra deve providenciar as ligações 

definitivas junto às concessionárias de água, esgoto, gás, energia elétrica e telefone, conforme 

o caso. Também é responsabilidade da contratada a obtenção de licenças e regularização dos 

serviços e obras concluídos como o Habite-se, Licença Ambiental de Operação e outras licenças 

específicas. O contratado deverá entregar o projeto as built da obra para subsidiar futuras 

intervenções como manutenção ou reformas (TCU, 2014).  

O recebimento provisório ou definitivo da edificação não exclui a responsabilidade civil 

da contratada pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei (BRASIL, 1993). Nos contratos 

administrativos estabelecidos de acordo com a lei nº 8666/93 (BRASIL, 1993) são aplicados, 

adicionalmente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

Portanto, o Código Civil (BRASIL, 2002) e o Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 

1990) possuem plena aplicabilidade aos contratos administrativos relacionados a obras 

públicas. O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP, através da OT-IBR 

003/2011 (IBRAOP, 2011), estabelece parâmetros para o monitoramento da qualidade das 

obras públicas durante o seu período de garantia, bem como para acionamento dos responsáveis 

pela reparação em caso de defeitos. 

O Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) prevê que o termo de garantia de 

qualquer bem seja acompanhado de manual de instrução que, para edificações, deve seguir as 

orientações da ABNT NBR 14037 (ABNT, 2011). A norma estabelece os requisitos mínimos 

para elaboração e apresentação do manual de uso, operação e manutenção das edificações.  

3.5. GERENCIAMENTO DE PROJETOS. 

3.5.1.  ASPECTOS GERAIS.  

Segundo o Project Management Institute (PMI) um projeto é “um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMBOK, 2013). A 
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natureza temporária dos projetos indica que estes têm início e término definidos. O projeto é 

concluído quando os objetivos são atingidos ou interrompidos se os objetivos não podem mais 

ser atingidos, ou se a necessidade que o justificou não existe mais ou se cliente determinar seu 

encerramento. Cada projeto concebe um produto, serviço ou resultado único, que poder ser 

tangível ou intangível (PMBOK, 2013). Mesmo que alguns elementos possam se repetir em 

processos e atividades do projeto (produtos), esta recorrência não muda suas características 

fundamentais. Contudo, as características de natureza exclusiva de um determinado projeto 

podem trazer incertezas ou diferenças nos resultados. Os projetos podem ser criados em todos 

os níveis organizacionais e podem envolver uma ou várias pessoas ou organizações, e são 

utilizados para alcançar os objetivos estratégicos de uma organização (PMBOK, 2013). 

O Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, Guia PMBOK, define conceitos 

e fornece diretrizes relacionadas ao gerenciamento profissional de projetos, estabelecendo um 

padrão globalmente reconhecido para os profissionais em gerenciamento de projetos através de 

vocabulário comum no âmbito da profissão de gestor de projetos (PMBOK, 2013).  

O gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e 

técnicas para atender seus requisitos. Este gerenciamento, segundo o PMBOK, é realizado 

através da aplicação e integração de processos logicamente agrupados (PMBOK, 2013). Essa 

integração é interessante, pois se algum processo for alterado, provavelmente outro será 

afetado. Por exemplo, se o cronograma for abreviado, o orçamento precisará ser reavaliado para 

incluir custos adicionais de recursos humanos ou estrutura para a conclusão do projeto em 

menor tempo e conforme solicitado. O escopo ou a qualidade do projeto poderão ser 

comprometidos se não houver disponibilidade de recursos (PMBOK, 2013).  

O gerente de projeto é o profissional designado pela organização para liderar a equipe 

responsável por um determinado projeto, sendo que a sua função difere à de um gerente 

funcional ou de operações (PMBOK, 2013).  

3.5.2. CONCEITO E DIRETRIZES DE GESTÃO DE PROJETOS.  

A cultura e a estrutura organizacional influenciam a maneira como os projetos são 

planejados e conduzidos. A cultura organizacional é moldada por experiências, 

comportamentos, hábitos, valores éticos e morais, entre outros; dos profissionais e líderes da 

organização que, na sua maioria, desenvolvem culturas singulares ao longo do tempo. A 

estrutura organizacional está relacionada com a disponibilidade de recursos, que influenciam a 
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forma de condução dos projetos, e é classificada em estruturas funcionais, matriciais a 

projetizadas (PMBOK, 2013).  

Na estrutura funcional clássica há uma hierarquia em que cada profissional trabalha com 

um superior bem definido e agrupado por setor, de acordo com a especialidade, como por 

exemplo, produção ou marketing. Cada setor desenvolve seu trabalho independente de outros 

departamentos. Esta estrutura é a mais utilizada em instituições públicas devido à formalidade 

exigida. Em relação ao gerenciamento de projetos, a estrutura funcional tende a manter o 

envolvimento de profissionais no projeto, mas não o seu comprometimento, além de promover 

uma abordagem menos holística.  

Na organização projetizada os membros da equipe frequentemente trabalham em uma 

estrutura própria e o gerente de projetos possui maior independência e autoridade nas atividades 

do projeto (PMBOK, 2013). Esta estrutura fornece agilidade as demandas do projeto; melhor 

comunicação da equipe e visão holística. Contudo, há uma tendência ao afastamento das 

políticas corporativas; eventual duplicidade de trabalho e maior controle no uso de recursos.  

A organização matricial combina as características funcionais e projetizadas, onde o 

gerente de projetos tem o poder de tomar algumas decisões, mas se reporta ao gerente 

hierárquico superior. Esta estrutura possui melhor flexibilidade e aproveitamento adequado da 

equipe, bem como maior representatividade das áreas da organização. Como desvantagem há a 

dupla subordinação que exige do gerente de projetos maior habilidade para negociar as 

prioridades do projeto. Na Figura 3.4 é mostrada uma estrutura organizacional matricial.  

FIGURA 3.4 – ORGANIZAÇÃO MATRICIAL BALANCEADA. 

 
FONTE: (PMBOK, 2013).  

Os ativos de processos organizacionais são os planos, processos, políticas, instruções de 

trabalho, procedimentos e bases de conhecimentos específicos da organização. Incluem 
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qualquer prática, ferramenta ou conhecimento que possam ser aplicados nas atividades do 

projeto. Os ativos de processos organizacionais incluem cronogramas de outros projetos, dados 

sobre riscos, lições aprendidas, informações históricas, entre outros (PMBOK, 2013). 

Os fatores ambientais da empresa se referem às condições fora do controle da equipe que 

influenciam, restringem ou direcionam o projeto. Estes fatores variam conforme a área de 

atuação da organização e podem ser, por exemplo, as condições de mercado, normas 

governamentais ou do setor, tolerâncias a risco das partes interessadas, clima político, 

infraestrutura, recursos humanos, canais de comunicação, entre outros (PMBOK, 2013). 

Uma parte interessada ou stakeholder é um indivíduo, grupo ou organização que pode 

afetar, ser afetado ou sentir-se afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. 

As partes interessadas podem estar ativamente envolvidas ou ter interesses prejudicados pelo 

desempenho do resultado do projeto. Interesses antagônicos das partes interessadas podem criar 

conflitos no planejamento e execução do projeto e também influenciar os resultados de 

processos e a equipe (PMBOK, 2013).  

A equipe do projeto identifica as partes interessadas internas e externas à organização, de 

impacto positivo ou negativo, para determinar os requisitos e expectativas. O gerente de projeto 

deve administrar a influência de todas as partes interessadas para garantir o sucesso do trabalho. 

A responsabilidade e autoridade das partes interessadas pode variar de acordo com o ciclo de 

vida do projeto e pode ir desde contribuições ocasionais, como estudos, até ao patrocínio total 

do projeto. A identificação das partes interessadas e a compreensão do seu grau de influência 

são fundamentais para o sucesso do projeto. Sem essa definição podem ocorrer atrasos, aumento 

de custos ou mesmo cancelamento do projeto (PMBOK, 2013).  

A equipe de projeto inclui o gerente, os profissionais técnicos e outros membros de 

execução dos trabalhos. Pode variar de acordo com a estrutura, localização, escopo e cultura 

organizacional, podendo ser de dedicação exclusiva ou parcial (PMBOK, 2013).    

Um projeto pode ser estabelecido através de parceria, consórcio ou aliança entre várias 

organizações através da formalização de contratos. Nestes tipos de estrutura, uma organização 

assume a liderança e designa um gerente de projeto para coordenar as tarefas entre as 

organizações envolvidas. As parcerias podem oferecer maior flexibilidade, menores custos e 

exploração das sinergias dos profissionais envolvidos, mas estas vantagens podem ser anuladas 

dependendo do grau de controle exercido sobre os membros da equipe e a necessidade de 

mecanismos sólidos de comunicação e monitoramento (PMBOK, 2013).   

O ciclo de vida do projeto é composto por uma série de fases, as quais, geralmente, são 

sequenciais e de acordo com o gerenciamento e controle da organização. As fases podem ser 



62 
 

discriminadas em objetivos, resultados, entregas intermediárias, marcos específicos ou mesmo 

disponibilidade financeira. Esta estrutura pode variar de acordo com o tamanho e complexidade 

do projeto. Contudo, é possível mapear os processos através de uma estrutura genérica como a 

mostrada na Figura 3.5. Esta estrutura genérica é frequentemente utilizada na comunicação com 

a alta administração ou entidades menos familiarizadas com os detalhes do projeto. 

FIGURA 3.5 – ESTRUTURA GENÉRICA DO CICLO DE VIDA DO PROJETO. 

 
FONTE: (PMBOK, 2013). 

Os riscos e incertezas são maiores no início e diminuem ao longo da vida do projeto, à 

medida que as decisões são tomadas e os produtos do projeto aprovados. A capacidade de 

influenciar nas características do produto do projeto sem impacto significativo nos custos é 

mais alta nas fases iniciais, e diminui à medida que este se desenvolve até o seu encerramento. 

Na Figura 3.6 é mostrada a relação entre riscos e incertezas e o custo de mudança em relação 

ao tempo decorrido do projeto (PMBOK, 2013).   

FIGURA 3.6 – RELAÇÃO DE RISCO E INCERTEZA E CUSTOS DE 
MUDANÇAS EM RELAÇÃO AO TEMPO. 

 
FONTE: (PMBOK, 2013). 
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O processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas para a criação de um produto, 

serviço ou resultado predefinido. Cada processo possui suas entradas, ferramentas e técnicas 

que podem ser aplicadas aos insumos de entrada, e as saídas resultantes. Para esses processos, 

o gerente de projeto deve considerar os ativos de processos organizacionais, que fornecem 

diretrizes e critérios para adequação dos processos da organização às necessidades especificas 

do projeto; e os fatores ambientais da instituição, que podem restringir ou direcionar os 

requisitos do projeto (PMBOK, 2013).  

O PMBOK sugere um conjunto de 47 processos, agrupados em cinco categorias 

conhecidas como grupos de processos de gerenciamento de projetos, os quais são: grupo de 

processo de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e de 

encerramento. Os 47 processos de gerenciamento são identificados em dez áreas de 

conhecimento: integração; escopo; tempo; custo; qualidade; recursos humanos; comunicações; 

riscos; aquisições e partes interessadas (PMBOK, 2013), conforme mostrado na Tabela 3.14.  

Como elementos de apoio as áreas de conhecimento fornecem diretrizes para as entradas 

e saídas dos processos e permitem descrever as ferramentas e técnicas usadas com maior 

frequência nos processos de gerenciamento de projetos.  

Os grupos de processos de gerenciamento de projetos estão vinculados pelas saídas 

produzidas, e raramente são eventos distintos, ou que ocorrem uma única vez. São atividades 

sobrepostas que ocorrem ao longo de todo o projeto (PMBOK, 2013).  

Os grupos de processos de iniciação definem o escopo; os recursos financeiros iniciais; 

identificação das partes interessadas, a designação do gerente de projeto, entre outros. O 

objetivo é alinhar as expectativas das partes interessadas ao projeto (PMBOK, 2013). Os grupos 

de processos de planejamento traçam as orientações visando os objetivos do projeto. Neste 

grupo são elaborados o plano de gerenciamento e a forma de execução do projeto (PMBOK, 

2013). O grupo de processos de execução define as ferramentas e os meios para cumprimento 

de todos os seus requisitos do projeto (PMBOK, 2013). O grupo de processos de monitoramento 

e controle analisa, acompanha e organiza o progresso e o desempenho do projeto. A principal 

vantagem deste grupo é a medição e análise do desempenho em intervalos regulares, fornecendo 

à equipe uma visão da qualidade das atividades e produtos do projeto e a identificação das áreas 

que exigem atenção especial (PMBOK, 2013). O grupo de processos de encerramento é 

responsável por finalizar as atividades dos outros grupos visando a conclusão formal, as fases 

ou as obrigações contratuais do projeto (PMBOK, 2013). 
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TABELA 3.14 – GRUPO DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.  

Área de 
conhecimento / 
Grupo de 
processos.  

 
Grupo de processos de gerenciamento de projetos 

 

Grupo de 
processo de 

iniciação 

Grupos de 
processo de 

planejamento 

Grupos de 
processos de 

execução 

Grupos de 
processo de 

monitoramento e 
controle. 

Grupos de 
processo de 

encerramento 

Gerenciamento da 
integração do 
projeto 

Desenvolver o 
Termo de Abertura 
do projeto. 

Desenvolver o plano 
de gerenciamento do 
projeto. 

Orientar e gerenciar 
o trabalho do 
projeto. 

Monitorar e 
controlar o trabalho 
do projeto. 
Realizar o controle 
integrado das 
mudanças.  

Encerrar a fase ou 
projeto.  

Gerenciamento do 
escopo do projeto  

Planejar o 
gerenciamento do 
escopo. 
Coletar os requisitos. 
Definir o escopo.  
Criar a Estrutura 
Analítica de Projeto 
(EAP).  

 Validar o escopo. 
Controlar o escopo.  

Gerenciamento do 
cronograma do 
projeto 

 

Planejar o 
gerenciamento do 
cronograma.  
Definir as atividades. 
Sequenciar as 
atividades. 
Estimar os recursos 
das atividades. 
Estimar as durações 
das atividades. 
Desenvolver o 
cronograma.  

 Controlar o 
cronograma.   

Gerenciamento 
dos custos do 
projeto 

 

Planejar o 
gerenciamento dos 
custos. 
Estimar os custos. 
Determinar o 
orçamento.  

 Controlar os custos.   

 
Gerenciamento da 
qualidade do 
projeto 
 

 
Planejar o 
gerenciamento da 
qualidade.  

Realizar a garantia 
de qualidade.  

Controlar a 
qualidade.   

Gerenciamento dos 
recursos humanos 
do projeto 

 
Planejar o 
gerenciamento de 
recursos humanos.  

Mobilizar a equipe 
de projeto.  
Desenvolver a 
equipe de projeto.  
Gerenciar a equipe 
de projeto.  

  

 
Gerenciamento da 
comunicação do 
projeto 
 

 
Planejar o 
gerenciamento das 
comunicações.  

Gerenciar as 
comunicações.  

Controlar as 
comunicações.   

Gerenciamento 
dos riscos do 
projeto 

 

Planejar o 
gerenciamento de 
risco. 
Identificar os riscos.  
Realizar a análise 
qualitativa de riscos. 
Realizar a análise 
quantitativa de 
riscos. 
Planejar a respostas 
aos riscos.  

 Controlar os riscos.   

 
Gerenciamento 
das aquisições do 
projeto 
 

 
Planejar o 
gerenciamento das 
aquisições.  

Conduzir as 
aquisições.  

Controlar as 
aquisições.  

Encerrar as 
aquisições.  

 
Gerenciamento 
das partes 
interessadas do 
projeto 
 

Identificar as partes 
interessadas.  

Planejar o 
gerenciamento das 
partes interessadas.  

Gerenciar o 
engajamento das 
partes interessadas.  

Controlar o 
engajamento dos 
projetos.  

 

FONTE: (PMBOK, 2013).  
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A inconsistência do gerenciamento aumenta a probabilidade de falhas em requisitos do 

cronograma, qualidade e custos do projeto. As principais causas do não cumprimento de 

cronograma dos projetos de obras públicas são o atraso na entrega dos produtos; a intermitência 

de financiamentos; interferências políticas no processo; planejamento deficiente; erros ou 

omissões; e falta de estudos preliminares para identificar as principais necessidades da 

edificação (IPEA, 2017).  

Quanto aos problemas de custo, são cinco os fatores de maior efeito sobre: erros ou 

omissões na fase de planejamento; inconsistências de documentação; inclusão tardia de partes 

interessadas que afetam os requisitos do projeto; estudos prévios não realizados; e mão de obra 

inexperiente ou com baixa qualificação (IPEA, 2017). A indefinição do escopo pode levar à 

insatisfação pelas partes interessadas, pois se as suas expectativas não foram cumpridas, 

ocasionam mudanças e retrabalhos, afetando os custos e o cronograma (IPEA, 2017).  

3.5.3.  MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA E O GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS NA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA.  

3.5.3.1. MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA.  

Um modelo de gestão pública é definido como métodos e práticas administrativas 

utilizadas pela administração para o alcance de objetivos e metas estabelecidos (SANTOS, 

2017). No Brasil, os modelos de gestão são classificados em patrimonialista, burocrático e 

gerencial, também conhecido como Nova Gestão Pública (SANTOS, 2017). Estes modelos têm 

passado por melhorias, mantendo práticas provenientes de modelos anteriores em conjunto com 

novas rotinas administrativas (SANTOS, 2017).   

O patrimonialismo foi o primeiro modelo de administração pública do Brasil, presente 

desde o período colonial até a República Velha. Este é caracterizado pela não distinção do 

patrimônio particular do estatal; o clientelismo, prevalecendo o interesse dos particulares e a 

troca de favores; os cargos públicos ocupados por pessoas próximas, parentes e apoiadores, sem 

a profissionalização de carreiras; e forte tendência à corrupção e nepotismo (SANTOS, 2017).  

Este modelo perde força com a ascensão dos princípios democráticos, que expõem a 

necessidade de uma gestão pública mais profissional. Além disso, a evolução do capitalismo 

exigia a distinção entre o mercado, sociedade e Estado. Dessa forma, o patrimonialismo não 

conseguiu suprir as necessidades sociais (SANTOS, 2017). 

 Surge, então, o modelo burocrático como alternativa para promover a separação do bem 

público e privado, além de mitigar a corrupção e o nepotismo (SANTOS, 2017). Neste modelo 
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destacam-se a impessoalidade; o profissionalismo; a hierarquia funcional e o conceito de 

carreira pública; o controle rígido, a seleção de servidores, contratações de serviços e produtos, 

inclusive as atividades de atendimento ao público (SANTOS, 2017). 

ALMEIDA AFONSO e CARVALHO TEIXEIRA (2017) descrevem o modelo burocrata 

como sendo de jurisdição fixa e oficial, determinada por leis e normas; de relação hierárquica 

definida por postos e níveis de autoridades; subordinação a gerência e tarefas delegadas pela 

autoridade; e de administração formalizada por documentos, que regulamentam a conduta e 

atividades das pessoas. Esse modelo caracterizou-se pela excessiva especialização das funções, 

impessoalidade, racionalismo, controle, formalidade e profissionalismo meritocrático.  

Contudo, a eficiência esperada pela implementação deste modelo não foi observada na 

prática, sobretudo pela resistência às mudanças; rigidez e falta de inovação; atenção restrita às 

regras e não com a finalidade; formalização excessiva; e lentidão no processo decisório 

(SANTOS, 2017).  

Dessa forma, ficou evidente que o modelo burocrático não garantia a qualidade, a redução 

do custo e celeridade na prestação de serviços públicos. Pelo contrário, o modelo apresentou-

se lento; oneroso; e pouco orientado para o atendimento das demandas da sociedade (SANTOS, 

2017 apud BRESSER-PEREIRA, 1996). O modelo burocrático apresentou rigidez exagerada 

nas regras, dificultando as mudanças necessárias ao ambiente organizacional (AFONSO e 

CARVALHO TEIXEIRA, 2017).  

Após, a Segunda Guerra Mundial a democracia permitiu que os trabalhadores e a classe 

média reivindicassem por melhores serviços públicos (ARAGÃO, 1997; BRESSER-

PEREIRA, 2010). Com a crise do Estado na década de 1970, começa o declínio do modelo 

burocrático. Dessa forma, inicia-se o que seria a correção das disfunções burocráticas com o 

direcionamento da administração pública para o modelo gerencialista. Contudo, este não pode 

ser visto como a eliminação da burocracia, visto que algumas características são mantidas 

como, por exemplo, a forma de admissão de pessoal, meritocracia e avaliação de desempenho. 

Na verdade, o modelo gerencial é uma evolução do modelo burocrata e baseia-se na utilização 

de ferramentas de gestão da iniciativa privada (SANTOS, 2017). 

No Brasil, as mudanças mais profundas ocorreram com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Destacam-se, a democratização do Estado com o fortalecimento do controle 

externo da administração e o reforço aos princípios da legalidade e da publicidade; a 

descentralização da gestão com a diluição do centralismo político, financeiro e administrativo, 

criando oportunidades para maior participação do cidadão e para inovações no campo da gestão 

pública; e profissionalização da burocracia, com destaque, ao princípio da seleção de pessoal 
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por meritocracia através de concursos públicos, e a criação em 1986, da Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), para a capacitação dos agentes públicos (ABRUCIO, 2007). 

Na década de 1990, iniciaram-se os debates sobre a proposta de adotar, no setor público, 

a cultura de gerenciamento do setor privado, buscando o foco em resultados, em detrimento aos 

meios, o qual ficou conhecido como a “nova administração pública” ou a administração pública 

gerencial ou gerencialista (AFONSO e CARVALHO TEIXEIRA, 2017).  

A proposta era a criação de um aparelho estatal mais eficiente, compreendendo três 

dimensões: dimensão institucional-legal, voltada à descentralização da estrutura organizacional 

criando novos formatos organizacionais, como as agências executivas, regulatórias e as 

organizações sociais; dimensão de gestão, definida pela maior autonomia e a introdução de três 

novas formas de responsabilização dos gestores: a administração por resultados, a competição 

administrada por excelência, e o controle social, em substituição aos regulamentos rígidos, da 

supervisão e da auditoria, que caracterizam a administração burocrática; e dimensão cultural de 

mudança de mentalidade, visando apagar a imagem de desconfiança generalizada que 

caracteriza a administração pública (BRESSER-PEREIRA, 2018). Assim, o modelo gerencial 

envolve organizações estatais, públicas não-estatais, corporativas e privadas, que estão cada vez 

mais interdependentes. Os modelos de gestão pública gerencial são muitas vezes identificados 

com parcerias público-privadas (PPPs) (BRESSER-PEREIRA, 2008).  

A competição visando à excelência não significa que a coordenação dos serviços públicos 

seguirá indicadores do mercado privado, mas será por comparação dos resultados entre as 

organizações públicas que fornecem serviços similares. A responsabilidade social significa o 

uso das organizações da sociedade civil para manter o controle dos serviços públicos 

(BRESSER-PEREIRA, 2008). 

Dessa forma, a reforma gerencial busca tornar os gestores responsáveis por resultados, 

em vez de serem obrigados a seguir regulamentos e leis; busca realizar os serviços de 

responsabilidade do Estado por meio de agências executivas e reguladoras, mantendo gratuitos 

os serviços de consumo coletivo, transferindo sua execução para organizações sociais, ou seja, 

para instituições públicas não estatais que recebem recursos do Estado e são monitoradas por 

meio de contrato. Assim, o poder público continua a garantir os direitos básicos da sociedade, 

mas transfere sua oferta para organizações estatais sociais (BRESSER-PEREIRA, 2017).  

O modelo gerencial envolve planejamento estratégico, enquanto na administração 

burocrática o planejamento é limitado às leis e regulamentos. O planejamento gerencial envolve 

a definição pormenorizada de processos e estratégias a serem adotadas, em função das 
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respostas. Assim, a implementação do modelo gerencial implica em menos trabalho de 

execução e mais planejamento (BRESSER-PEREIRA, 2008). 

Apesar da não implementação plena das mudanças institucionais, houve um “choque 

cultural”. Alguns conceitos foram difundidos pelo país e, observando as ações de governos 

estaduais e municipais, percebe-se facilmente a influência do modelo gerencial na atuação de 

gestores públicos (ABRUCIO, 2007), principalmente nas chamadas PPPs, que funcionam 

melhor em governos estaduais que na União, já que sofreu muita resistência pelo governo 

federal (ABRUCIO, 2007).  

Um dos motivos do insucesso do modelo gerencialista ocorreu quando se iniciaram os 

debates sobre sua implementação, momento em que grande parte da reação veio da ideia que 

reformar o modelo de gestão do Estado significaria seguir um caminho neoliberal, sendo o 

termo “reforma do Estado” ideologizado em disputas políticas (ABRUCIO, 2007). As reformas 

também sofreram resistência política, pois um modelo administrativo mais transparente e 

voltado ao desempenho restringe a capacidade de influência política na gestão dos órgãos 

públicos (ABRUCIO, 2007).  

Simpatizantes do modelo burocrático não compreendiam que o modelo gerencialista não 

se opunha ao modelo anterior, mas buscava aprimorá-lo. A forma mais adequada de avançar na 

profissionalização da administração pública não é insistir em formalidade, mas em estabelecer 

metas e a descentralização de sua realização para gestores públicos competentes (BRESSER-

PEREIRA, 2017). 

A gestão por resultados é, atualmente, a principal arma em prol da efetividade das 

políticas públicas. Para tanto, é necessário orientar a administração pública por metas e 

indicadores (ABRUCIO, 2007; SANTOS, 2017). Embora estes já tenham sido introduzidos em 

algumas experiências brasileiras, o seu uso ainda é bem restrito e pouco difundido junto à classe 

política. A reforma gerencial depende, portanto, da aceitação dos agentes políticos e sociais 

sobre a necessidade da adoção de novos modelos de gestão, não bastando somente alterações 

institucionais, mas sim mudanças na cultura política (ABRUCIO, 2007).  

As reformas gerenciais ocorreram, inicialmente, na Grã-Bretanha, Nova Zelândia e 

Austrália, sendo implementada na maioria dos países desenvolvidos, em menor ou maior grau 

(BRESSER-PEREIRA, 2017). Entre os países em desenvolvimento, o Brasil e o Chile foram 

os pioneiros neste sentido. Iniciada em 1995, a reforma gerencial brasileira continua a expandir, 

principalmente nos estados e grandes municípios. Da mesma forma que a reforma burocrática, 

a reforma gerencial deve durar de 30 a 40 anos, período que permite considerá-la como 

razoavelmente implementada (BRESSER-PEREIRA, 2017).  



69 
 

A reforma gerencial brasileira foi classificada por alguns como neoliberal e, atualmente, 

esse rótulo está quase esquecido, já que ficou claro que o objetivo era fortalecer o próprio Estado 

(BRESSER-PEREIRA, 2017). Neste contexto, verifica-se que a modelo é compatível com 

governos de orientação política de esquerda ou direita, ao tornar eficientes os serviços sociais 

e científicos prestados pelo Estado (BRESSER-PEREIRA, 2017). Por exemplo, mesmo crítico 

à reforma, o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de orientação política de 

esquerda, adotou muitos dos seus princípios. Neste sentido, cita-se a decisão do governo federal 

de transferir a gestão dos hospitais universitários federais para empresas públicas, sendo esta 

ação uma forma de implementar a ideia das organizações sociais, alterando sua definição 

jurídica (BRESSER-PEREIRA, 2017).  

Entretanto, não se pode afirmar que existe no Brasil, atualmente, um modelo único de 

gestão. Os modelos de burocracia e gerencialismo não foram plenamente desenvolvidos, 

levando a uma mistura dos modelos patrimonialista, burocrático e do gerencialismo 

(CARVALHO TEIXEIRA, 2017; SANTOS, 2017). Cabe destacar a presença ainda muito forte 

do patrimonialismo que, mesmo combatido, não foi completamente excluído da administração 

pública brasileira. Além disso, as práticas de gestão social devem ser as mais destacadas dentre 

esses modelos para que se busque cada vez mais a democratização da administração pública no 

Brasil (ALMEIDA AFONSO e CARVALHO TEIXEIRA, 2017).  

Os modelos patrimonialista, burocrático e gerencialista de gestão influenciaram 

significativamente a elaboração das estruturas organizacionais das instituições públicas 

brasileiras. Contudo, mesmo sendo um avanço, o modelo gerencial ainda mantém a apropriação 

privada do bem público e da rigidez da norma. A estrutura organizacional é crucial para garantir 

condições apropriadas para determinada organização, pois é nesta que são definidas as 

atividades, os recursos patrimoniais e humanos, a competência e o limite de atuação. A 

configuração estrutural funciona, portanto, como instrumento essencial para o desenvolvimento 

e a implementação do plano organizacional nas instituições (DOURADO JUNIOR, 2016). Nos 

modelos atuais de estrutura organizacional as instituições públicas ainda são vistas como 

ineficientes e improdutivas (DOURADO JUNIOR, 2016). 

 Os modelos burocrático e gerencial compartilham a manutenção da distinção entre 

política e administração pública. Esta distinção permeia o modelo burocrático, já que o processo 

de construção da agenda pública é visto como tarefa predominantemente política, enquanto a 

implementação destas é de responsabilidade da Administração Pública (SECCHI, 2009).  

Em sociedades complexas as reformas não podem ser vistas apenas sob um único ponto 

de vista. Estratégias de gestão não são implementadas de forma imparcial, pois envolve valores, 
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preferências, opções, experiência anterior, etc. Por outro lado, reformas administrativas também 

não são imparciais. Abrange interesses pessoais e de instituições envolvidas, que também 

possuem valores, experiência, etc. Deve-se entender que a eficiência do setor público e a sua 

capacidade de formular e implementar políticas públicas depende da estrutura administrativa e 

social na qual está inserida (ARAGÃO, 1997). 

Assim, nota-se que este estudo está alinhado às práticas de gestão propostas no modelo 

gerencialista, o qual está amplamente difundido nas ações de planejamento e construção de 

edificações públicas brasileiras, tendo em visto que o Estado Brasileiro já viabilizou, através da 

Lei de Licitações (BRASIL, 1993), a terceirização dos serviços de planejamento e execução de 

obras públicas e demais serviços de engenharia, mas sem renunciar às suas responsabilidades 

constitucionais (BRESSER-PEREIRA, 2008). Em outras palavras, setores de órgão públicos 

de arquitetura e engenharia têm condições ambientais favoráveis para adotar as práticas do 

modelo gerencialista de gestão pública em suas atribuições.  

Nota-se, também, que a publicação da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014) está 

alinhada ao modelo de gestão burocrático, sem estratégias claras de implementação, divulgação 

e verificação de resultados, conforme verificado pela auditoria do Tribunal de Contas da União 

(TCU), em 2017 (TCU,2017).  

3.5.3.2. A GESTÃO DE PROJETOS NA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. 

As práticas de gerenciamento de projetos podem ser usadas como ferramentas para a 

implementação das diretrizes do modelo gerencialista em instituições públicas. Estas podem 

impulsionar boas práticas de gestão ao reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços, assim 

como incentivar a inovação governamental (SARDO et al., 2017).  

Contudo, a implementação de práticas de gestão de projetos em instituições públicas é 

considerada um desafio. Mudanças organizacionais, em curto prazo, geralmente são impelidas 

pela política e, dessa forma, os valores culturais se alteram lentamente. As atividades iniciais 

são marcadas por dúvidas; conflitos devido às prioridades do projeto; indefinição de 

metodologias administrativas, conceitos técnicos e de desempenho; custos, orçamentos e ao 

cronograma de trabalho (FURTADO, FORTUNATO e TEIXEIRA, 2011).  

FURTADO, FORTUNATO e TEIXEIRA (2011) analisaram a implementação de práticas 

de gerenciamento de projetos em um governo estadual para verificar a percepção dos gestores 

em relação aos obstáculos enfrentados e os resultados alcançados. Os pesquisadores 
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identificaram três fatores comuns em relação aos obstáculos: ausência de cultura de 

gerenciamento de projetos; relacionamento interpessoal entre os envolvidos; e hierarquia. 

A ausência de cultura de gerenciamento de projetos representa um grande obstáculo para 

o desenvolvimento das suas práticas, pois é necessário um comprometimento com metas de 

cronograma, custo, qualidade e previsão de riscos; que são essenciais para o controle eficiente 

das atividades e verificação de resultados (FURTADO, FORTUNATO e TEIXEIRA, 2011).  

Quanto ao relacionamento interpessoal destaca-se como obstáculos a falta de uma 

comunicação efetiva e a não padronização das etapas do gerenciamento. Neste contexto, há 

incertezas a respeito das ações de tomada de decisão. Os gerentes funcionais passam a ter 

conflitos com o gerente de projetos; os funcionais queixam-se de pressão excessiva e os de 

projeto reclamam da morosidade das ações dos funcionais. Assim, o diálogo desaparece, 

surgem conflitos e as informações não são, de fato, compartilhadas (FURTADO, 

FORTUNATO e TEIXEIRA, 2011).  

Por fim, a hierarquia promove alterações na estrutura organizacional, já que os 

colaboradores passam a responder não somente aos gerentes funcionais, mas aos gestores de 

projeto. Contudo, esse aspecto pode ser facilmente superado pelo compartilhamento de valores 

entre os envolvidos, como base nos indicadores de produtividade (FURTADO, FORTUNATO 

e TEIXEIRA, 2011). 

A atuação do gestor de projetos em uma instituição pública pode ser desafiadora devido 

ao perfil conservador de alguns gestores e servidores públicos avessos a mudanças por práticas 

do modelo burocrático ou patrimonialista de gestão. Na implantação de uma nova metodologia 

de trabalho, deve ser elaborado um planejamento prévio que inclua a capacitação e treinamento 

das equipes e reorganização da nova rotina de trabalho, dos processos e dos fluxos de 

informação. Além disso, devem ser providenciadas ferramentas adequadas para a implantação 

do gerenciamento de projetos, estruturação da gestão de informação e conscientização dos 

colaboradores sobre a importância desse tipo de ação. O apoio e a vontade política são decisivos 

tanto para a implementação quanto para a conservação da gestão do conhecimento e da 

informação na instituição, visto que é nos cargos hierárquicos superiores que se legitima toda a 

mudança de cultura organizacional (FURTADO, FORTUNATO e TEIXEIRA, 2011).  

FURTADO, FORTUNATO e TEIXEIRA (2011) concluíram que órgãos estaduais se 

tornaram mais eficientes quando norteados pelas práticas de gerenciamento de projetos, 

principalmente, quanto ao fluxo de informação, processos de tomada de decisão e redução de 

prazo para conclusão dos projetos. Além disso, houve avanços na proatividade para solução de 

problemas, eficácia no gerenciamento, redução de tempo na execução, centralização de 
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informação, desenvolvimento de software para gerenciamento de projetos e disseminação da 

metodologia. Os ganhos de cronograma, custo, escopo e qualidade foram evidentes em relação 

aos resultados dos projetos desenvolvidos antes da implantação das práticas (FURTADO, 

FORTUNATO e TEIXEIRA, 2011). A implementação de um escritório de projetos pode 

proporcionar um melhor detalhamento do planejamento, colaborando para a entrega antecipada 

de projetos como, por exemplo, de obras públicas de instituições de ensino e hospitais 

(FURTADO, FORTUNATO e TEIXEIRA, 2011).   

As práticas de gestão de projetos em instituições públicas são consideradas como 

emergentes, visto que apresentam novos métodos de gestão, que incluem a autonomia e 

estratégia na busca por mais eficiência e qualidade dos serviços públicos. Além disso, os 

projetos públicos podem ser um ambiente participativo, desde que haja percepção clara dos seus 

objetivos e benefícios, não de interesses estranhos a sua finalidade (FURTADO, FORTUNATO 

e TEIXEIRA, 2011). 

 COSTA e JANNUZZI (2009) descreveram as principais dificuldades enfrentadas na 

implementação de um escritório de projeto em um governo estadual. Os pesquisadores 

destacaram que a ausência de cultura de gerenciamento de projetos foi o principal desafio, pois, 

muitos gestores e servidores públicos não compreendiam as razões do monitoramento do 

cronograma, escopo, qualidade, risco, entre outros. Esse desafio foi superado com diálogo e 

apoio dos gestores da administração superior.  

A rotina de trabalho em instituições públicas traz dificuldades para que servidores 

atendam exclusivamente as ações estratégicas e de planejamento, sendo comum a realização de 

várias tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, arquitetos e engenheiros realizam atividades de 

planejamento e execução de obras tais como a elaboração de projetos e fiscalização de contratos 

administrativos, juntamente com atribuições de manutenção predial. No âmbito da gestão de 

projetos esta situação pode ser um desafio. O ideal é que sejam definidos quais serão os 

profissionais dedicados exclusivamente ao portfólio de projetos da instituição (COSTA e 

JANNUZZI, 2009).   

A possibilidade de exposição de fragilidades e vícios de gestão é considerada como um 

desafio. Pode-se ter a percepção que o objetivo é expor falhas e erros, levando a necessidade de 

ações que convençam os envolvidos que o objetivo é alcançar o sucesso do projeto e não punir 

as ações que não produziram os efeitos desejados (COSTA e JANNUZZI, 2009).  

A indefinição das atribuições dos gerentes de projeto também pode ser um entrave. A 

tendência é que os gestores da administração superior indiquem pessoas de sua confiança para 

o cargo, e não pela sua capacidade técnica ou intelectual. Dessa forma, são necessárias ações 
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de capacitação e investimento em formação profissional de gerenciamento de projetos (COSTA 

e JANNUZZI, 2009).  

A gestão de projetos no setor público brasileiro ainda necessita de ferramentas e técnicas 

adequadas por conta de grandes discrepâncias entre as esferas do poder privado e público, uma 

vez que a área governamental é formada por diversos órgãos, possui diferentes partes 

interessadas que podem influenciar nas práticas e gerenciamento de projetos (SARDO et al., 

2017). Na Tabela 3.15 são destacadas as principais diferenças consideradas no gerenciamento 

de projetos na administração pública em relação a privada.  

TABELA 3.15 - DIFERENÇAS NA GESTÃO DE PROJETOS ENTRE OS SETORES PÚBLICO E 
PRIVADO.  
PRIVADA PÚBLICA 
EXECUTA O QUE A LEI NÃO PROÍBE. EXECUTA SOMENTE O PREVISTO EM LEI.  

MENOR ESFORÇO NA OBTENÇÃO DE 
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. 

NECESSITA DE MAIOR ESFORÇO NA 
OBTENÇÃO DE PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS. 

MENOR ESFORÇO PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE 
MOTIVAÇÃO E INCENTIVO DE 
COLABORADORES.  

MAIOR ESFORÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DE POLÍTICAS DE MOTIVAÇÃO E INCENTIVO 
DE COLABORADORES.  

MAIOR FLEXIBILIDADE PARA 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
(BALANCEADA OU PROJETIZADA). 

MENOR FLEXIBILIDADE PARA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL (HIERARQUIZADA). 

ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA 
OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO. 

MAIOR INCIDÊNCIA DE ESTRUTURAS E 
PESSOAS NÃO ALINHADAS AO OBJETIVO DA 
INSTITUIÇÃO.  

ALTA ADMINISTRAÇÃO SOFRE 
COBRANÇAS PERMANENTES QUANTO 
AOS OBJETIVOS E METAS.  

A COBRANÇA DA SOCIEDADE É DE CARÁTER 
MAIS SUBJETIVO E GERAL.  

CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA MAIS 
EFETIVA. 

MAIOR RISCO DE DESCONTINUIDADE 
ADMINISTRATIVA. 

BAIXA FREQUÊNCIA DE PARALISAÇÃO DE 
PROJETOS E PROGRAMAS POR ESCASSEZ 
DE RECURSOS.  

MAIOR FREQUÊNCIA DE PARALISAÇÃO DE 
PROJETOS E PROGRAMAS POR ESCASSEZ DE 
RECURSOS. 

PROCESSO DE DECISÃO CENTRALIZADO. MAIOR DISPERSÃO NO PROCESSO DE 
DECISÃO.  

MAIOR FAMILIARIDADE COM PRÁTICAS 
E FERRAMENTAS DE GESTÃO E 
CONTROLE. 

MENOR FAMILIARIDADE COM PRÁTICAS E 
FERRAMENTAS DE GESTÃO E CONTROLE. 

BUSCA DE COMPETITIVIDADE DE 
MERCADO COM AÇÕES ESTRATÉGICAS.  

BUSCA O COMPRIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS 
COM PRESENÇA CONSIDERÁVEL DE 
BUROCRACIA.  

VOLTADA PARA A QUALIDADE. CONCEITO DE QUALIDADE AINDA 
INCIPIENTE.  

FONTE: ADAPTADO DE (VARGAS, 2017). 

PRADO e MIGLIOLI (2018) avaliaram o nível de maturidade das práticas de gestão de 

projetos na administração direta e indireta. A pesquisa contém dados de 65 profissionais da 

administração pública, sendo 30 da direta e 35 da indireta, oriundos de 1495 projetos. A 

metodologia de avaliação estabelece cinco níveis de maturidade para as práticas de gestão de 
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projetos: (1) inicial, (2) conhecido (uso de linguagem adequada), (3) padronizado, (4) 

gerenciado e (5) otimizado. O nível é conhecido com a aplicação de questionário contendo 

quarenta questões, que avaliam os conhecimentos, metodologia, estrutura organizacional, 

relacionamento humano e alinhamento com estratégias (PRADO e MIGLIOLI, 2018). 

O resultado final obtido pela administração pública brasileira foi uma maturidade média 

de 2,63, ou seja, entre o nível Conhecido e Padronizado. Comparando o resultado com a 

iniciativa privada, a gestão pública apresentou nível de maturidade superior (2,63 contra 2,56). 

Contudo, avaliando os indicadores de sucesso de projeto como, por exemplo, cronograma, 

custos e escopo, todos os indicadores da administração pública são piores (PRADO e 

MIGLIOLI, 2018).  Assim, a administração pública deve continuar investindo nas práticas de 

gestão de projetos (PRADO e MIGLIOLI, 2018).  

O gerenciamento de projetos representa uma alternativa para o desenvolvimento social e 

econômico do país. Para isso, é necessário que a cultura da gestão de projetos esteja presente 

na administração pública. Assim, busca-se eliminar atrasos devido a baixa padronização e 

estruturação dos serviços públicos. Contudo, a contratação e treinamento de mão de obra 

qualificada são fatores críticos de sucesso, para que todo o restante do processo seja conduzido 

com capacidade e conhecimento adequado (SARDO et al., 2017). 

3.5.4. GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SUSTENTABILIDADE 

NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES.  

A prática moderna de gerenciamento de projetos exige outros conhecimentos gerais e de 

gestão, que vão além dos aspectos técnicos das áreas tradicionais da engenharia. Os 

conhecimentos gerais fornecem uma base para o desenvolvimento de habilidades de 

gerenciamento de projetos. Tais conhecimentos, geralmente, são essenciais para que o gerente 

de projetos trabalhe efetivamente com os especialistas das áreas envolvidas no projeto 

(HWANG e NG, 2013 apud EDUM-FOTWE e MCCAFFER, 2000; NEWTON, 2011). 

Na fase de planejamento os gerentes de projetos enfrentam a maioria dos desafios na 

construção de edificações sustentáveis. Na pesquisa de HWANG e NG (2013) com gerentes de 

projetos de edificações sustentáveis foi constatada que a fase de planejamento requer mais 

tempo em relação às edificações tradicionais. A dificuldade de compreensão das especificações 

dos regulamentos e das novas tecnologias para edificações sustentáveis e o tempo de aprovação 

dos projetos foram relatados como desafios críticos na etapa de planejamento. Soma-se a estes 

a necessidade de um maior detalhamento dos projetos, conforme os requisitos das edificações 
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sustentáveis, e maior tempo para determinar as medidas mais eficazes para o desempenho 

adequado da edificação (HWANG e NG, 2013).  

Muitas das tecnologias usadas em edifícios sustentáveis são recentes e a indústria da 

construção civil e seus sistemas ainda não têm pleno conhecimento ou domínio. Geralmente, a 

fase de elaboração dos projetos de edificações sustentáveis conta com o apoio de consultores, 

mas, o gerente de projetos deve ter habilidade e capacidade para avaliar os fatores em questão 

e tomar a melhor decisão para o projeto (HWANG e NG, 2013). 

O estudo apontou também que o gerente de projetos deve ter conhecimento e habilidade 

em quatro áreas críticas: gestão e planejamento do cronograma, gerenciamento da comunicação 

e do risco. Como já mencionado, a fase de planejamento de edifícios sustentáveis requer mais 

tempo. Dessa forma, o gerente de projetos deve ser efetivo na gestão e planejamento do 

cronograma para garantir que os projetos da edificação serão entregues no período planejado e 

em conformidade com os requisitos de qualidade. O gerenciamento da comunicação também é 

essencial, pois deve-se garantir que as informações e comunicações sejam efetivas para o bom 

desenvolvimento dos trabalhos (HWANG e NG, 2013).  

Na pesquisa de HWANG e TAN (2012) com consultores e gerentes de projetos de 

edificações sustentáveis em Cingapura foram identificados os cinco principais obstáculos que 

o gerenciamento de projetos de edificações sustentáveis enfrenta, os quais são: custo maior; a 

falta de comunicação e de interesse dos membros da equipe do projeto; baixo interesse ou 

informação dos clientes e baixa demanda de mercado; carência de pesquisas com dados 

confiáveis destacando os benefícios dos edifícios sustentáveis e custo elevado na 

implementação das práticas e serviços de construção de edificações sustentáveis. Concluiu-se 

que, estes obstáculos têm seus efeitos estendidos no cronograma, orçamento e qualidade do 

projeto (HWANG e TAN, 2012).  

A pesquisa também identificou quais as medidas que devem ser adotadas para mitigar os 

obstáculos verificados. Os obstáculos envolvendo maiores custos podem ser minimizados 

através da conscientização dos clientes e envolvidos no projeto sobre os benefícios futuros das 

edificações sustentáveis. Com clientes e patrocinadores conscientes dos potenciais benefícios 

da construção de edificações sustentáveis, o gerente de projeto empreende menor esforço de 

dissuasão com relação aos investimentos e evita-se trabalhar com orçamento mais enxuto, 

fazendo com que o projeto cumpra somente os requisitos mínimos (HWANG e TAN, 2012). 

Assim, visitas a edifícios sustentáveis podem aumentar o interesse do cliente no assunto 

(HWANG e TAN, 2012).  
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Como o conceito de edificações sustentáveis pode ser novo para os membros da equipe 

de projeto e partes interessadas, a comunicação quanto aos objetivos deve ser esclarecedora. Os 

gerentes de projetos e consultores de edificações sustentáveis apontaram que reuniões regulares 

devem ser realizadas para garantir que as informações importantes do projeto sejam difundidas 

(HWANG e TAN, 2012).  

3.5.5.  METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE 

CONSTRUÇÃO.  

Atualmente, são muitos os desafios enfrentados na área energética. Cita-se, por exemplo, 

a necessidade de elevar os níveis de eficiência energética de edificações, o uso de fontes de 

energia renováveis e apoio à geração distribuída. Em relação à eficiência energética em 

edificações os processos de planejamento precisam de mudanças profundas, entre as quais: 

maior tempo de planejamento e formação de equipes multidisciplinares na fase de concepção 

da edificação, problemas e soluções relacionadas à eficiência energética; integração efetiva de 

projetos; simulações de desempenho energético para diferentes cenários, soluções e 

desempenho; e análise de custos para a tomada de decisões (REIS e JUNIOR, 2016).  

A maioria dos processos de planejamento de edificações é fragmentado, principalmente, 

os de obras públicas, conforme apresentado na Tabela 3.13. Erros e omissões na documentação 

podem ocasionar custos imprevistos, atrasos, problemas de desempenho e eventuais litígios 

entre os vários participantes de um empreendimento (EASTMAN, 2014). Os métodos 

tradicionais de desenvolvimento de projetos de construção foram definidos  em vários estudos 

como ineficientes e litigiosos  (AZHAR et al., 2014).  

O modelo tradicional de gestão de obras públicas convive com dificuldades 

potencializadas pela falta de integração entre as fases de projeto e execução, em parte causada 

por exigências da legislação, pois não são consideradas as correlações entre as atividades 

(IPEA, 2017 apud  SANTOS, STARLING e ANDERY, 2015). Além disso, não é comum que 

o desempenho energético de um edifício seja discutido de maneira significativa por 

engenheiros, arquitetos e clientes/proprietários nas fases preliminares de planejamento da 

edificação (ASHRAE, 2011).  

Existem vários métodos de desenvolvimento de projetos de edificações que um 

proprietário/cliente pode adotar. Os mais comuns são: Design-Bid-Build (DBB), Design-Build 

(DB) e Construction Manager at risk (CMR) (TAYLOR et. al, 2016).  Atualmente, para 

potencializar o desempenho destes métodos foram incluídas estruturas organizacionais 
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alternativas para promover a troca de informações em seus processos (EASTMAN, 2014), 

resultando um novo método, o Integrated Project Delivery (IPD) (TAYLOR et al., 2016).  

3.5.5.1. DESIGN-BID-BUILD (DBB). 

Inicialmente, na abordagem de projeto de construção de edificações Design-Bid-Build 

(DBB), projeto-concorrência-construção, o proprietário/cliente contrata um arquiteto ou 

engenheiro para desenvolver os requisitos e coordenar as atividades do projeto da edificação 

(AIA, 2007). Definido o escopo é realizada a coordenação com os demais profissionais de 

engenharia para o desenvolvimento de projetos complementares de estruturas; climatização; 

instalações elétricas e hidrossanitárias; entre outros (EASTMAN, 2014).  

A partir dos projetos é realizada a concorrência para a contratação do construtor que, 

geralmente, é definido pela proposta de menor preço (EASTMAN, 2014). Somente, após está 

fase que, de fato, o projeto passa para a fase da construção (AIA, 2007).  

Atualmente, o modelo DBB é o mais utilizado na construção de edificações (AIA, 2007; 

AZHAR et al., 2014). Uma das razões é que o modelo oferece ao proprietário/cliente a 

vantagem de ter custos menores de construção devido a concorrência de mercado. Além disso, 

o Estado determina a realização de processos licitatórios para contratação de serviços de 

elaboração de projetos separados da contratação da empresa de construção (AIA, 2007). O 

proprietário/cliente mantém um nível relativamente alto de controle do projeto, já que tanto o 

arquiteto quanto o construtor reportam a este diretamente. Este método é recomendado para 

projetos de menor porte e que não terão mudanças significativas no escopo (TAYLOR et al., 

2016). Contudo, o custo total do projeto não é determinado até que as propostas dos contrutores 

sejam recebidas e, se estas forem superiores ao orçamento pré-definido, podem ser necessárias 

adequações no projeto. Além disso, podem surgir conflitos entre os projetistas e o construtor, 

já que o modelo não preve a integração entre as partes. Entre os modelos citados, o DBB é o 

que exige mais tempo devido aos estágios segregados de desenvolvimento de projeto e 

contratação (TAYLOR et al., 2016).  

3.5.5.2. DESIGN-BUILD (BD). 

O método Design-Build (BD), projeto-construção, prevê o desenvolvimento dos projetos 

e a construção por uma única contratação. Dessa forma, o proprietário/cliente tem a 

simplificação da administração do projeto. Nesse modelo, o proprietário contrata diretamente 

um único profissional ou empresa que será responsável pelo desenvolvimento dos projetos e 
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construção da edificação. Se necessário, o profissional ou empresa pactua contratos com 

projetistas especializados e subempreiteiros (EASTMAN, 2014). Qualquer modificação 

posterior, erros ou omissões no projeto dentro de limites pré-definidos é de responsabilidade do 

profissional ou da empresa gestora. Não é necessário que projetos, especificações e demais 

documentos da edificação sejam detalhados como no modelo DBB para o início da obra, o que 

permite sobrepor as fases de desenvolvimento de projetos e construção. Ao suprimir a etapa de 

concorrência a edificação é concluída em menor tempo em relação à abordagem DBB, e com 

menos complicações contratuais (EASTMAN, 2014).  

O modelo DB pode não ser recomendado para projetos de edificações complexas, uma 

vez que os interesses dos projetistas podem não estar alinhados com os do construtor. Além 

disso, a seleção do construtor pode ser subjetiva, já que não há concorrência para este fim 

(TAYLOR et al. 2016). 

3.5.5.3. CONSTRUCTION MANAGER AT RISK (CMR). 

O Construction Manager at Risk (CMR), gerenciamento de construção sob risco, é uma 

abordagem de gestão de projeto de construção de edificações com um gerente de construção, 

que presta serviços de consultoria durante as fases de desenvolvimento de projetos e, em 

seguida, assume o papel de construtor. Essencialmente, o gerente de construção é um agente do 

proprietário/cliente na gestão do processo de projetos, mas assume o papel de construtor quando 

uma remuneração é negociada. Dessa forma, o gerente de construção detém o risco de 

subcontratar os serviços do projeto a um preço fixo negociado. Esta remuneração normalmente 

é negociada após a conclusão dos projetos e seus documentos (TAYLOR et al., 2016).   

Como vantagem o modelo CMR fornece ao proprietário/cliente o benefício de serviços 

de consultoria na fase de planejamento da obra. O gerente de construção fornece informações 

auxiliares aos projetistas e proprietário/cliente sobre custos, materiais, técnicas de construção, 

entre outros. A participação do construtor nas decisões de planejamento e projeto pode ajudar 

a mitigar o risco de problemas entre os projetos e a construção. Outro benefício importante é 

no cronograma do projeto, pela sobreposição das fases de projeto e construção como no modelo 

DB. Citam-se como desvantagens os conflitos que podem surgir entre o proprietário/cliente, 

projetista e o gerente de construção. Uma vez que o preço de construção está definido, o gerente 

de construção busca reduzir custos, podendo ocasionar prejuízos à qualidade e cronograma do 

projeto (TAYLOR et al., 2016).  
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Na Figura 3.7 são ilustradas as relações entre os envolvidos nos metodos de gestão de 

projeto de edificações.   

FIGURA 3.7 – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS NO MODELOS DE PROJETOS E 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DDB, DB E CRM.  

PROJETO – CONCORRÊNCIA 
CONSTRUÇÃO PROJETO - CONSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DA 

CONSTRUÇÃO SOB RISCO 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

          CONTRATOS 
           COMUNICAÇÕES   

                                                SUBCONTRATADOS 

FONTE: (AIA, 2007).  
 

3.5.5.4. INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). 

O Desenvolvimento Integrado de Projeto, Integrated Project Delivery (IPD), é um 

conceito desenvolvido recentemente para a gestão de projetos de planejamento e construção de 

edificações (ASHRAE, 2011) e oferece uma abordagem orientada para a solução e desempenho 

(JONES, 2014). Esta abordagem integra pessoas, sistemas, estruturas e boas práticas para a 

otimização dos resultados, agregando valor aos produtos do projeto, através da redução de 

desperdícios e maximização do desempenho das suas atividades. O IPD pode ser aplicado a 

vários tipos de projetos, e sua equipe pode incluir outros membros além da formação 

tradicional, ou seja, o cliente /proprietário, arquiteto e o construtor (AIA, 2007). 

Em abordagens tradicionais o proprietário/cliente, projetistas, consultores e construtores 

trabalham de forma fragmentada e sequencial. O sucesso no projeto é medido, frequentemente, 

apenas na avaliação do lucro final obtido por cada participante, e não no sucesso geral do 

empreendimento. No IPD, as partes envolvidas no projeto trabalham juntas para alcançar o 

objetivo comum de maximizar o desempenho da edificação, através de processos de 

planejamento e construção mais colaborativos (ASHRAE, 2011).  

O elemento chave e diferencial do IPD é a formação da equipe de projeto logo no inicio, 

com os membros da equipe comprometidos com o sucesso global do produto final. Os 

parâmetros de desempenho do projeto são definidos mutuamente, bem como o sucesso e a 

remuneração correspondente, alinhando todos os membros para o seu sucesso. O coração do 

IPD é a promoção de discussões em equipe, não só para tratar assuntos gerais sobre o projeto, 
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mas, para resolver problemas ou erros de forma rápida e eficiente, evitando a imputação direta 

de culpa ou responsabilidade (ASHRAE, 2011). Na Tabela 3.16 são ilustradas as interações 

entre os profissionais na abordagem tradicional de projetos e o processo IPD.  

O IPD é construído de forma colaborativa e, se estruturado de forma adequada, encoraja 

as partes interessadas a se concentrarem nos resultados do projeto, e não somente nos objetivos 

individuais. A abordagem promete melhores resultados, mas estes não serão alterados, a menos 

que os envolvidos mudem em relação às práticas tradicionais (AIA, 2007).  

Assim, o IPD tem como premissa que todos os envolvidos adotem os seguintes princípios: 

respeito e confiança mútuos; busca de reconhecimento e benefícios de projeto bem sucedido; 

inovação e participação nas tomadas de decisão; envolvimento precoce dos principais partes 

interessadas; definição precoce dos objetivos; planejamento intenso; comunicação ampla; uso 

de tecnologias apropriadas; e liderança e organização (AIA, 2007).  
 

TABELA 3.16  – RELAÇÃO ENTRE OS ASPECTOS DA ABORDAGEM TRADICIONAL E IPD.  
ASPECTO / 
ABORDAGEM ABORDAGEM TRADICIONAL IPD 

EQUIPE 
FRAGMENTADA, ESFORÇO 
MÍNIMO E FORTEMENTE 
HIERÁRQUICA. 

INTEGRADA, FORMADA NO 
ÍNICIO DO PROCESSO, ESFORÇO 
COLABORATIVO.   

PROCESSO 

LINEAR, SEGREGADO, 
CONHECIMENTO BÁSICO, 
COMPARTILHAMENTO MÍNIMO 
DE INFORMAÇÕES. 

SIMULTANEO E 
MULTIDISCIPLINAR, 
CONHECIMENTO 
COMPARTILHADO, 
INFORMAÇÃO AMPLA E ABERTA. 

RISCOS GERENCIADO INDIVIDUALMENTE GERENCIADO COLETIVAMENTE. 

REMUNERAÇÃO 
INDIVIDUAL, COM ESFORÇO 
MÍNIMO PARA REMUNERAÇÃO 
MÁXIMA . 

MÁXIMA REMUNERAÇÃO 
RELACIONADA COM O SUCESSO 
FINAL DO PROJETO. 

COMUNICAÇÃO 
REALIZADA AINDA POR MEIO DE 
FERRAMENTAS NÃO VIRTUAIS, 
NÃO INFORMATIZADAS. 

INFORMATIZADA, VIRTUAL. 

TECNOLOGIA 2D DIMENSIONAL (CAD) 3, 4 OU 5 D DIMENSIONAL  (BIM) 
ACORDOS / 
CONTRATOS 

UNILATERAL, RISCOS  NÃO 
COMPARTILHADOS 

MULTILATERAIS, RISCOS 
COMPATILHADOS. 

FONTE: (AIA, 2007). 

3.5.5.4.1. ESTRUTURA DO IPD. 

Nas abordagens tradicionais de gestão de projeto de edificações é comum que as 

atividades sejam realizadas de forma segregada e sequencial que, na prática, pode produzir 

ineficiências sempre que as informações são transferidas de uma atividade para outra. Além 

disso, os projetos abordados de forma tradicional perdem em qualidade porque o êxito dos 

participantes e o êxito global do projeto, não estão, necessariamente, alinhados. Ao surgirem 

problemas ao longo do processo, a tendência é que cada envolvido defenda apenas os seus 
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interesses (AIA, 2007). Contudo, o esforço de realinhamento dos objetivos individuais aos do 

projeto leva a questões que devem ser consideradas nesta integração, pois nenhuma abordagem 

de desenvolvimento integrado de projetos é livre de risco (AIA, 2007).  

Dessa forma, na Tabela 3.17 são identificadas as questões que surgem ao configurar uma 

estrutura de projeto integrado comum a todos os tipos de projetos de IPD (AIA, 2007).   

Uma organização temporária e, em alguns casos, formal, pode ser criada para realizar um 

projeto específico, onde cada parte entende seu papel em relação aos outros participantes. 

Abordagens multidisciplinares exigem confiança uma vez que a remuneração está vinculada ao 

sucesso global do projeto e o sucesso individual depende das contribuições de todos os 

membros da equipe (AIA, 2007). 

Assim,  um planejamento minucioso é necessário, com negociações  cuidadosas  e  

esforços  intensivos de formação e manutenção de equipes. Este processo pode ser dispendioso 

e deve ocorrer durante as primeiras fases do projeto, principalmente, se os envolvidos  tiverem 

baixa experiência profissional (AIA, 2017).  

O processo de tomada de decisão pode variar entre os tipos de projetos IPD. No entanto, 

deve-se considerar as áreas de responsabilidade conforme as atribuições dos profissionais. Por 

exemplo, a integridade estrutural deve ser tratada pelo engenheiro de estruturas, embora outros 

possam opinar sobre o assunto, mas cabe a este decidir se a proposta é adequada. A colaboração 

precisa ser aberta e flexível, mas também precisa de estrutura para garantir que a colaboração 

não interfira nas atribuições legais do profissional (AIA, 2007).  

Os procedimentos de solução de conflitos devem seguir uma negociação progressiva. A 

primeira deve ser por negociação direta, seguida de negociações facilitadas através de mediação 

e, caso o conflito ainda persista, por arbitragem ou litígio. Independentemente do procedimento 

escolhido, cada processo deve focar o desenvolvimento de um sistema que incentive e facilite 

a solução de conflitos (AIA, 2007).  

O risco de falhas ou omissões do projeto é compartilhado entre seus participantes, mas 

em graus diferentes. É garantido aos participantes a remuneração básica, mas estes 

comprometem a remuneração adicional, lucros e prêmios em caso de insucessos. Em 

contrapartida, o risco do proprietário é ilimitado, ponderado apenas pela redução de custos nos 

pagamentos aos participantes. Em projetos maiores os proprietários podem compensar riscos 

com o seguro relacionado ao atraso de cronograma, riscos operacionais ou outros riscos 

econômicos (AIA, 2007).  
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TABELA 3.17 – CONSIDERAÇÕES SOBRE CONFIGURAÇÃO DE PROJETO INTEGRADO.  

FORMAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO  
DA EQUIPE 

FORMAÇÃO DA 
EQUIPE 

O MAIS PRECOCE POSSÍVEL E PODE SER BASEADA EM PROJETOS ANTERIORES; POSSUI DUAS 
CATEGORIAS DE MEMBROS: PARTICIPANTES PRINCIPAIS E DE APOIO, DEFINIDOS DE ACORDO O NÍVEL 
DE RESPONSABILIDADE DO INÍCIO AO FIM E COM A FINALIDADE DE PROJETO.  

TOMADA DE 
DECISÃO 

PROCESSO DEFINIDO PREVIAMENTE POR TODA EQUIPE; NÃO É FEITA POR UM ÚNICO MEMBRO E SIM 
POR UM GRUPO DE DECISÃO QUE, GERALMENTE, É COMPOSTO PELOS PARTICIPANTES PRINCIPAIS; 
DECISÕES SÃO TOMADAS PARA O MELHOR INTERESSE DO PROJETO. 

COMUNICAÇÃO 
ABRANGENTE E ABERTA; FERRAMENTAS PARA ESSE FIM DEVEM SER DEFINIDAS NO INÍCIO DO PROJETO 
PARA O ADEQUADO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES. 

BUILDING 
INFORMATION 
MODELING - BIM 

POTENCIALIZA OS PROCESSOS DE INFORMAÇÃO DO IPD. 

INFORMAÇÕES 
CRÍTICAS OU 
CONFIDENCIAIS 

ACORDOS FORMAIS DE CONFIDENCIABILIDADE DEVEM SER REALIZADOS.  

REMUNERAÇÃO 
O SUCESSO FINANCEIRO INDIVIDUAL DEVE DEPENDER DO SUCESSO DO PROJETO; CONTRATOS SÃO 
MAIS COMPLEXOS. 

SUBSTITUIÇÃO DE 
MEMBROS DA 
EQUIPE 

MOTIVADAS PELA OMISSÃO OU PERDAS DOS VALORES ESTABELECIDOS PELO IPD; DECISÃO REALIZADA 
PELA EQUIPE; DEVE-SE REALIZAR TODO ESFORÇO PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE, POIS 
SUBSTITUIÇÕES TRAZEM CONSIDERÁVEIS PREJUÍZOS AO PROCESSO.  

CONFLITOS 
PROCESSO COLABORATIVO REDUZ O NÚMERO DE CONFLITOS EM RELAÇÃO À ABORDAGEM 
TRADICIONAL; SÃO RESOLVIDAS PELO GRUPO DE DECISÃO; DECISÕES SÃO BASEADAS NO MELHOR 
INTERESSE DO PROJETO E NOS ACORDOS PRÉ-ESTABELECIDOS. 

DEFINIÇÃO DE 
FUNÇÕES, 
RESPONSABILIDADES   
E ESCOPOS DAS 
ATIVIDADES 

ESCOPO DOS 
SERVIÇOS 

RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS IDENTIFICADAS O MAIS CEDO PÓSSIVEL; USOS DE MATRIZES DE 
RESPONSABILIDADES; ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, 
DECISOES E AVALIAÇÃOES. 

DEVERES 
MULTILATERAIS  

MAIOR ENVOLVIMENTO NO PROCESSO DE PROJETO DE FORMA A FORTALECER A CRIATIVIDADE E 
DESEMPENHO. 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
 
 
 
 



83 
 

CONTINUAÇÃO DA TABELA 3.17.  

DEFINIÇÃO E 
MONITORAMENTO  
DE RESULTADOS 

OBJETIVOS E 
PADRÕES DE 
DESEMPENHO 

DEFINIDOS EM CONJUNTO E ALINHADOS COM O INTERESSE DO PROPRIETÁRIO/CLIENTE; PODE AFETAR 
A REMUNERAÇÃO DOS PARTICIPANTES; REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DEFINIDOS PREVIAMENTE, SENDO 
MAIS COMUNS O DESEMPENHO ECONÔMICO, TEMPO E QUALIDADE.  

CUSTOS  
DE ACORDO COM OS RECURSOS DISPONÍVEIS; PROCESSO ITERATIVO DE PROJETO PARA BUSCAR A 
MELHOR SOLUÇÃO A CUSTOS MENORES. 

CRONOGRAMA 
REDUÇÃO DO TEMPO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE PLANEJAMENTO INTENSO E 
MUDANÇA NOS PROCESSOS DE PROJETOS. 

QUALIDADE 
A COLABORAÇÃO POTENCIALIZA O USO DE FERRAMENTAS DE QUALIDADE A MEDIDA QUE MAIS 
PROCESSOS DE IPD SÃO REALIZADOS, MAIS INDICADORES DE QUALIDADE SÃO DESENVOLVIDOS. 

DESEMPENHO 
OPERACIONAL 

DEFINIDOS NO INÍCIO DO PROCESSO E SÃO REFINADOS A MEDIDA QUE O PROJETO AVANÇA.  

SUSTENTABILIDADE 
MELHOR PLANEJAMENTO PERMITE METAS MAIS AMBICIOSAS DE SUSTENTABILIDADE; REQUISITOS DE 
CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS PODEM SER UTILIZADOS COMO METAS DE PROJETO. 

LEGISLAÇÃO 

NOVAS 
MODALIDADES DE 
CONTRATOS  

A ABORDAGEM INTEGRADA ENVOLVE A COMPACTUAÇÃO DE CONTRATOS MAIS COMPLEXOS.  

RESPONSABILIDADE 
E HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL  

AS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DEVEM SER MANTIDAS CONFORME REQUISITOS LEGAIS DE 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL.  

SEGURO A ABORDAGEM DO IPD PODE REDUZIR A NECESSIDADE DE SEGURO PARA MITIGAR PERDAS NO PROJETO.  
SOCIEDADE DE 
PROPÓSITO 
ESPECIFICO - SPE.  

EMBORA SEJA POSSÍVEL PACTUAR CONTRATOS INDIVIDUALMENTE COM OS PARTICIPANTES DE 
PROJETO, A CRIAÇÃO DE UMA SPE PODE FACILITAR ESTE PROCESSO.  

RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA E JOINT 
VENTURE* 

A RESPONSABILIDADE DE FORMAÇÃO DA GESTÃO DA EQUIPE DO IPD PODE SER REALIZADA POR MEIO 
DE RESPONSABILIDADE CONJUNTA DE EMPREENDEDORES.  

*PARCERIAS ENTRE EMPRESAS POR TEMPO LIMITADO. 
FONTE: (AIA, 2007). 
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O cronograma do projeto é reduzido devido a abordagem simultânea de solução de 

problemas, diferente da abordagem seqüencial adotada nos métodos tradicionais (JONES, 

2014). A comunicação é compartilhada entre todos os membros da equipe do projeto, criando 

um banco de dados comum e significativo, onde todas as informações são estruturadas, 

gerenciadas e armazenadas (JONES, 2014).  

No IPD, as principais decisões do projeto são definidas no início, quando a oportunidade 

de influenciar os resultados positivos é maximizada, enquanto os custos das mudanças são 

mínimos (AIA, 2007).  Na Figura 3.8 é mostrada a relação entre os custo das mudanças e as 

fases do projeto para abordagens tradicionais e o IPD. Nota-se que, no IPD, o maior esforço na 

fase de planejamento da edificação é deslocado para um período onde os custos das mudanças 

são menores (AIA, 2007).  

Esta abordagem não se destina somente a reduzir custos e cronograma do projeto, mas 

também construir edifícios com melhor desempenho que a abordagem tradicional (ASHRAE, 

2011). Questões de sustentabilidade e desempenho energético podem ser inseridas e avaliadas 

pela equipe através de muitas iterações para selecionar materiais alternativos, leiautes, 

componentes, entre outros; com o objetivo de eliminar,  reduzir e mudar o uso de materiais e 

componentes ineficientes e causam impactos ambientais. Então, o projeto terá um alto grau de 

confiança no que diz respeito ao emprego de materiais e componentes, sustentabilidade, custo 

e tempo (JONES, 2014).  

FIGURA 3.8 – RELAÇÃO ENTRE AS FASES E CUSTO DAS MUDANÇAS PARA A ABORDAGEM 
TRADICIONAL DE O IPD. 

 
FONTE: (AIA, 2017).  
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3.5.5.4.2. APLICAÇÃO DO IPD EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. 

 Conforme já afirmado, a abordagem DBB é a mais utilizada em projetos de edificações 

públicas devido à exigencias legais, limitando a plena implementação do IPD no setor. Mas 

isso não impede a utilização de alguns de seus princípios e ferramentas (AIA, 2007).  Portanto, 

os fatores que influenciam sua implementação devem ser identificados para a sua provável 

utilização em edificações públicas (AZHAR et al., 2014). AZHAR et al. (2014) destacaram 

alguns dos fatores que influenciam a implementação do IPD para projetos de edificações 

públicas, os quais são mostrados na Tabela 3.18. 

TABELA 3.18 – FATORES QUE INFLUENCIAM A IMPLEMENTAÇÃO DO IPD NO SETOR 
PÚBLICO.  

FATOR DESCRIÇÃO 

LEGAL 

AQUISIÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS  

CONTRATAÇÃO SEGREGADA DE 
PROJETO E CONSTRUÇÃO; CRITÉRIOS 
DE AQUISIÇÃO COM BASE APENAS NO 
MENOR CUSTO; LEIS INVIABILIZAM A 
PARTICIPAÇÃO DO CONSTRUTOR NA 
FASE DE PROJETO.  

ALOCAÇÃO DE RISCOS 

FERRAMENTAS DE ALOCAÇÃO DE 
RISCOS POUCO UTILIZADAS. MAIOR 
EMPREGO DE SISTEMAS DE 
GARANTIAS.  

ORGANIZACIONAIS 

GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 

MAIOR INVESTIMENTO EM 
CONHECIMENTO EM GESTÃO DE 
PROJETOS. A PRINCÍPIO, O IPD PODE 
SER APLICADO EM PROJETOS DE 
MAIOR PORTE. 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

MUDANÇAS NAS PRÁTICAS E 
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO PODEM 
SER UM DESAFIO AOS PARADIGMAS 
CULTURAIS.  

PROCESSOS DE 
TRABALHO 

IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS 
PROCESSOS E CRITÉRIOS DE 
COMUNICAÇÃO. PODE HAVER 
RESISTÊNCIA À MUDANÇA.  

TECNOLÓGICOS 

INFRAESTRUTURA DE 
TI 

EMBORA NÃO OBRIGATÓRIO, PODE 
AUXILIAR NO ARMAZENAMENTO E 
TROCA DE INFORMAÇÕES EM 
AMBIENTES VIRTUAIS.  

GERENCIAMENTO DE 
INFORMAÇÕES 

OS PROCESSOS DEVEM SER DEFINIDOS 
NO INÍCIO E DEVEM CONTER FORMATO 
DE APRESENTAÇÃO, ACESSO, 
RESPONSABILIDADE E GARANTIR O 
COMPARTILHAMENTO AMPLO DE 
INFORMAÇÕES.  

INTEROPERABILIDADE 

FACILIDADE DE TRANFERÊNCIA DE 
INFORMAÇÕES DE FORMA A GARANTIR 
A SUA CONTINUIDADE ENTRE SISTEMAS  
POR  PROTOCOLOS COMUNS.  

FONTE:  (AZHAR et al., 2014)   
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No DBB os gestores públicos são obrigados a adjudicar contratos de projetos de 

arquitetura e engenharia em momento distinto da fase de construção, conforme qualificação 

pré-estabelecida em editais de licitação. Geralmente, são contratadas as empresas que oferecem 

o menor preço, o que pode resultar em reivindicações freqüentes e conflitos, acarretando em 

acréscimo de cronograma e custo (AZHAR et al., 2014). 

Na abordagem IPD, a maioria das falhas dos métodos tradicionais podem ser verificados 

na fase de planejamento da edificação. Dessa forma, alguns pesquisadores defendem o uso de 

abordagens mais integradas para superar o problema de fragmentação de etapas e alcançar 

resultados mais previsíveis. Contudo, sua implementação não é fácil, especialmente, no setor 

público, pois existem vários fatores que devem ser avaliados (AZHAR et al., 2014).  

Os projetos IPD mostraram-se concluídos com maior qualidade, cronograma reduzido, 

menor número de alterações e sem aumento significativo nos custos finais em comparação a 

projetos com abordagem tradicional. COLLINS e PARRISH (2014) apresentaram um estudo 

com argumentos sólidos para a adoção do IPD no setor público. Os pesquisadores examinaram 

a número de mudanças necessárias para a conclusão de um conjunto de projetos de edificações 

públicas contratados no modelo DBB. Os autores sugerem que os dados podem servir de 

justificativa para reavaliação da leis de contratação de obras públicas de modo permitir a 

implementação plena do IPD no setor. Em resumo, os pesquisadores avaliaram 215 projetos 

durante o período de 12 anos, com 543 contratos por um custo total de pouco menos de US$ 

196 milhões. Na Tabela 3.19 são apresentados os dados divulgados pelo pesquisadores.  

TABELA 3.19 – IMPACTO FINAL DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

ESCOPO DE 
TRABALHO 

CONTRATO PRINCIPAL ORDEM DE MUDANÇA 

Nº 
TOTAL 

CUSTO (US$) Nº TOTAL CUSTO (US$) 
% 
CONTRATO 
PRINCIPAL  

CONTRATAÇÕES 
GERAIS (CG) 

216 106.900.528,00 968 10.894.828,00 10,19 % 

MECÂNICAS  153 54.362.035,00 565 4.642.867,00 8,54  % 
ELÉTRICO 141 33.617.916,00 516 5.426.969,00 16,14 % 
AMBIENTAL 33 849.433,00 31 148,923,00 17,53 % 
TOTAL 543 195.729.912,00 2080 21.113.587,00 10,79 % 
FONTE: (COLLINS e PARRISH, 2014).  

Na Tabela 3.19, a Ordem de Mudança, conhecido como Termo Aditivo no Brasil, é um 

adendo formal ao contrato após o início do atividades, que inclui uma alteração no escopo do 

trabalho, bem como um ajuste financeiro ao custo do contratante e/ou tempo para conclusão do 

projeto. As contratações gerais incluem os serviços de engenharia civil relacionados a 

construção e reformas de edificações. As instalações mecânicas incluem os contratos de 
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instalações hidrossanitárias, de climatização e combate a incêndio. As instalações elétricas 

incluem todos os contratos de serviços de instalações elétricas, alarme de prevenção de incêndio 

e redes de dados. Das 2080 solicitações de mudança de projeto as contratações gerais possuem 

maior valor absoluto de custo total, e somam pouco mais de $ 21 milhões, o que equivale a um 

aumento de 10,79% nos custos totais de construção. A análise do estudo demonstra que a 

metodologia DBB não atendeu aos custos de projeto e/ou às expectativas de qualidade e 

desempenho estabelecidas (COLLINS e PARRISH, 2014).  

Por fim, COLLINS e PARRISH (2014) identificaram a origem das solicitações de 

mudança. Do total de 2471 solicitações, 1138 são de origem dos proprietários/clientes, 

totalizando 54,71 %, conforme mostrado na Tabela 3.20.   

TABELA 3.20 – ANÁLISE DAS ORIGENS DAS MUDANÇAS EM PROJETOS. 
NÚMERO TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE MUDANÇA: 2471 ORDENS DE MUDANÇA. 
ORIGEM DA MUDANÇA NÚMERO  PERCENTUAL  
PROPRIETÁRIO/CLIENTE 1138 54,71 % 
PROBLEMAS NÃO PREVISTOS 660 31,73 % 
ERROS / OMISSÕES  252 12,12 % 
CONDIÇÕES DIVERGENTES  200 9,62 % 
OUTROS 198 9,52 % 
ANÁLISE DE CUSTOS DE ENGENHARIA 23 1,1 % 
FONTE: (COLLINS e PARRISH, 2014). 

MESA et al. (2016) avaliaram as interações entre os parametros das metodologias de 

desenvolvimento de projetos. Os pesquisadores apresentaram estudos do projeto de construção 

de um hospital com base em avaliações no relacionamento entre proprietários/clientes, 

arquitetos, engenheiros, construtores. No estudo foram identificados que fatores potencializam 

o desempenho do IPD e como este proporciona um ambiente para projetos bem-sucedidos. Na 

análise foi mostrado que os resultados do projeto são mais sensíveis à comunicação, 

alinhamento de interesse e objetivos, trabalho em equipe, confiança mútua e compartilhamento 

de riscos (MESA et al., 2016).  

Apesar do seu potencial é recente a implementação do IPD em processos de construção, 

e há um número pequeno de projetos relatados no âmbito deste sistema, sendo a maioria  

realizada no setor privado (AZHAR et al., 2014). Poucos estudos exploraram como o IPD está 

relacionado ao ambiente do projeto de edificações, processos e o impacto no desempenho. À 

medida que mais projetos IPD forem concluídos mais estudos serão capazes de fornecer uma 

exploração baseada no desempenho (MESA et al. 2016).  

A integração e a abordagem de projeto colaborativo ampliaram a importância 

multidisciplinar nas decisões projetuais, compartilhando informações e responsabilidades nas 
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intervenções, diluindo as estruturas hierárquicas tradicionais. Embora os requisitos de 

desempenho incrementem complexidade ao projeto, estes começam a ser integrados já nas fases 

iniciais de concepção. Deve-se ressaltar a tendência de utilização das ferramentas de simulação 

computacional e na incorporação de aspectos de multidisciplinaridade de trabalho em 

plataformas como o Building Infomatiom Model (BIM) (GONÇALVES e BODE, 2015).      

3.6. EXPERIÊNCIAS E BARREIRAS PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS SEGUNDO OS REQUISITOS DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA. 

O arquiteto pode exercer um papel relevante no projeto de edificações eficientes 

energeticamente abordando de maneira adequada o projeto arquitetônico e a coordenação dos 

projetos complementares (CARVALHO et al., 2010). A coordenação é realizada através de um 

processo dinâmico com intensas trocas de informações entre o arquiteto, engenheiros e 

consultores para que os requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010) e RAC (RAC, 2013) sejam 

atendidos e os projetos compatibilizados. A interação da equipe é requisito fundamental para 

um projeto adequado às questões de eficiência energética (CARVALHO et al., 2010).  

CARVALHO et al., (2010) afirmam que as maiores dificuldades em projetos estão 

relacionadas às informações técnicas dos materiais para comprovar os requisitos da envoltória 

exigidos no RTQ-C (RTQ-C, 2010). Por exemplo, o material de revestimento especificado em 

um determinado projeto arquitetônico com dados técnicos não disponibilizados pelos 

fabricantes, que inviabilizam os cálculos de transmitância térmica e absortância, foram obtidos 

por ensaio realizado em laboratório.  

Outro ponto considerado como barreira é que os pré-requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010) 

em relação a envoltória limitam a liberdade que os arquitetos estão acostumados a projetar, em 

oposição a, por exemplo, o percentual de abertura de fachadas utilizados frequentemente por 

estes profissionais (CARVALHO et al., 2010).  

Cita-se ainda a aceitação por parte dos proprietários/clientes na especificação de materiais 

com propriedades técnicas mais eficientes, mas de custo superior, como a especificação de 

lâmpadas mais eficientes, que são aceitas pelo cliente somente mediante apresentação de 

estudos de payback (CARVALHO et al., 2010).  

Dessa forma, os requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010) devem ser disseminados não 

somente para os profissionais de engenharia e arquitetura, mas também para fornecedores e 

fabricantes de materiais. Estes devem passar por um processo de adaptação e reformulação de 
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seus manuais e catálogos e fornecer as características técnicas de seus produtos aos projetistas 

para a especificação correta e atender os requisitos do RTQ-C (CARVALHO et al., 2010). 

Novos procedimentos devem ser adotados no processo de elaboração de projetos, como 

por exemplo, o controle e armazenamento de catálogos, manuais e, se for o caso, resultados de 

testes laboratoriais de materiais e equipamentos para uma posterior avaliação do projeto pelo 

OIA (CARVALHO et al., 2010). Dessa forma, os documentos citados devem fazer parte dos 

projetos de edificação, conforme orientação do RAC (RTQ-C, 2010). 

 A exigência de simulação para comprovação do Percentual de Horas Ocupadas em 

Conforto (POC), igual ou acima de 80% em ambientes naturalmente ventilados ou não 

condicionados é um processo com custo elevado e de conhecimento de uma pequena parcela 

de profissionais. No caso de aumento da demanda de projetos de edificações considerando este 

requisito do RTQ-C (RTQ-C, 2010), provavelmente o número de profissionais qualificados 

será insuficiente para tal avaliação. Por outro lado, outro nicho de mercado se abre para atuação 

de profissionais de arquitetura e engenharia (CARVALHO et al., 2010).  

VOGEL et al., (2015) identificaram barreiras à adoção da eficiência energética em 

edificações. Os pesquisadores categorizaram as barreiras em três níveis: de projeto, de setor e 

contextual. O nível de projeto fundamenta-se no planejamento de edificações caracterizados 

por limitada independência das estruturas institucionais, ou seja, os projetistas têm pouca ou 

nenhuma liberdade de propor mudanças nos projetos. O nível do setor é composto por empresas, 

organizações, instituições de mesma área de atuação no mercado. As barreiras verificadas pelo 

nível do projeto poderiam ser abordadas pelo nível do setor com estratégias e planejamento de 

longo prazo. O nível contextual é caracterizado por regras e regulamentos que influenciam o 

desenvolvimento tecnológico e o do mercado. Na Tabela  3.21 são mostradas as barreiras 

identificadas por VOGEL et al. (2015) em relação aos níveis de projeto e de setor.  

Para impulsionar o programa de etiquetegem energética é essencial a capacitação de 

profissionais, educação e conscientização de consumidores, metodologias e ferramentas de 

cálculo confiáveis, análises de viabilidade econômica, metodologias de avaliação de fácil 

aplicação e custos acessíveis de certificação (WONG et al., 2017).  

Campanhas para conscientizar o público em geral são necessárias antes que os requisitos 

do RTQ-C (RTQ-C, 2010) possam ser totalmente exigidos. É necessário treinamento e apoio 

para aumentar o número de consultores e/ou OIAs, que são essenciais para a implementação 

generalizada do RTQ-C. As medidas de monitoramento e avaliação pós-etiquetagem são 

importantes e devem fazer parte da estrutura do programa. Dados úteis podem ser extraídos e 
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podem agregar valor ao setor de construção, como benchmarking de energia e na possível 

compulsoriedade dos regulamentos (WONG et al., 2017).  

Um dos principais desafios para aceitação do RTQ-C (RTQ-C, 2010) está no 

desenvolvimento de metodologias para o cálculo de redução real do consumo de energia. Dados 

efetivos de economia podem influenciar positivamente a decisão do proprietário/cliente na 

etiquetagem da edificação (WONG et al., 2017). É necessário desenvolver uma abordagem 

consistente na avaliação da economia de energia dos edifícios a partir de medidas de eficiência 

energética, verificado a eficácia e o valor agregado à construção (WONG et al., 2017). 

TABELA 3.21 - BARREIRAS IDENTIFICADAS À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES.  
NÍVEL  BARREIRAS IDENTIFICADAS 

NÍVEL DE 
SETOR 

FALTA OU INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURAS DE DIVULGAÇÃO DE 
EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS. 
RESISTÊNCIA À MUDANÇA. 
BAIXO FLUXO DE INFORMAÇÕES ENTRE EMPRESAS, ORGANIZAÇÕES 
E ACADEMIA. 
FALTA DE VISÃO HOLÍSTICA, LEVANDO A PERDA DE OPORTUNIDADES. 
BAIXA COMPREENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 
TECNOLOGIAS AINDA EM FASE DE DESENVOLVIMENTO. 
EXTENSIVO PERÍODO DE APRENDIZADO.  
BAIXO INCENTIVO PARA O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS. 
ORÇAMENTO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO JUNTO COM O 
ORÇAMENTO DO PROJETO. 

NÍVEL DE 
PROJETO 

FALTA DE DEFINIÇÃO DE METAS EM PROJETOS QUANTO À 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 
BAIXO CONHECIMENTO DOS DETALHES DO PROJETO. 
TEMPO DE DURAÇÃO DO PROJETO DEPENDE DO NÍVEL DE 
CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS. 
NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO 
PROJETO. 
FALTA DE CONHECIMENTO E INTERESSE EM TEMAS RELACIONADOS 
À ENERGIA E SUAS TECNOLOGIAS. 
MAIORES CUSTOS E RISCOS COM A INSERÇÃO DE NOVAS 
TECNOLOGIAS EM PROJETOS. 
MÉTODOS DE CÁLCULO INSUFICIENTES E INCONSISTENTES. 
BAIXO CONHECIMENTO SOBRE ANÁLISE DE INVESTIMENTO, RISCOS E 
PRAZOS.  

FONTE: (VOGEL et al., 2015).  

VELOSO et al. (2011) abordam a importância do projeto arquitetônico no consumo de 

energia em edificações, discute os esforços para melhorar a eficiência energética de edifícios e 

avalia medidas necessárias para a adaptação de projetistas, consumidores, fornecedores e 

usuários às exigências do processo de etiquetagem. A abordagem foi realizada com base em 

análise de cinco edificações que receberam a ENCE de Edificação Construída. Na Tabela 3.22 

são apresentados os resultados verificados por estes pesquisadores.  
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TABELA 3.22 - BARREIRAS IDENTIFICADAS PARA O PROCESSO DE ETIQUETAGEM DE EDIFICAÇÕES.  

TIPO BARREIRAS PROPOSTA DE SOLUÇÕES 

INFRAESTRUTURA DE 
MERCADO DE 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS  

DADOS TÉCNICOS DOS MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS 
COMO, POR EXEMPLO, FATOR SOLAR DOS VIDROS E 
ABSORTÂNCIA DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO.                                                                       

  
CONTATO CONSTANTE COM FABRICANTES E 
FORNECEDORES ATRÁVÉS DE VISITAS TÉCNICAS E 
REUNIÕES DE FORMA A EXPLICITAR O PROBLEMA E 
RESSALTAR A IMPORTANCIA DE SUA SOLUÇÃO PARA 
PROJETISTAS E CONSTRUTORAS.  

  
  

ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA DE MATERIAIS PELOS 
PROJETISTAS COMO, POR EXEMPLO, CERÂMICAS E 
REVESTIMENTOS. 

  
  
  

 QUALIDADE 

BAIXA QUALIDADE DOS MATERIAIS PODE INFLUÊNCIAR 
NO DESEMPENHO DA EDIFICAÇÃO E, 
CONSEQUENTEMENTE, NA CLASSICAÇÃO. POR 
EXEMPLO, BAIXA QUALIDADE DOS MATERIAIS DA 
ENVOLTÓRIA PODE INFLUENCIAR EM SEU 
DESEMPENHO TÉRMICO.  

  
NECESSIDADE DE NORMALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS 
PRODUTOS.  INICIATIVAS POR PARTE DOS FABRICANTES 
PARA REALIZAREM ANÁLISES DE QUALIDADE DE 
PRODUTOS CONFORME REQUISITOS DO RTQ-C.  

  
  
  
  
  

INFORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO  

BAIXO NÚMERO DE PROFISSIONAIS QUE DOMINAM O 
PROCESSO DE ETIQUETAGEM E CAPACITADOS NA 
APLICAÇÃO E CONSULTORIA DO RTQ-C E RAC.  

  
NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA 
ATENDER ESTE NOVO CONTEXTO DE MERCADO. 

  
  
  

PROCEDIMENTO E 
CRITÉRIOS DE 
AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS  

GRANDE PARTE DOS ORGÃOS PÚBLICOS ADQUIREM 
PRODUTOS E CONTRATAM OBRAS E SERVIÇOS COM 
BASE APENAS NO MENOR PREÇO. GERALMENTE, O 
DESEMPENHO OU BENEFICIOS NÃO SÃO 
CONSIDERADOS EM LICITAÇÕES.  

  

CAMPANHAS PARA MOSTRAR OS BENEFÍCIOS FUTUROS 
DAS SOLUÇÕES BIOCLIMÁTICAS DE PROJETO E QUE 
ALGUMAS SOLUÇÕES NÃO ACARRETAM, 
NECESSARIAMENTE, ACRÉSCISMOS NOS CUSTOS DA 
CONSTRUÇÃO. NO CASO DE NECESSIDADE DE UM MAIOR 
INVESTIMENTO INICIAL, DEVE SER DEMOSTRADO QUE 
ESTE É JUSTIFICADO PELOS SEUS BENEFÍCOS 
ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS.  

CONSUMIDORES, PROJETISTAS E CONSTRUTORES NÃO 
CONSIDERAM QUESTÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
EM SUAS ESPECIFICAÇÕES. PREZAM PELA ESTÉTICA OU 
CUSTO EM DETRIMENTO AO MELHOR DESEMPENHO OU 
POR DESCONHECEREM BENEFÍCIOS FUTUROS. 

OBSTÁCULOS 
GOVERNAMENTAIS 

 MERCADO AGUARDA SINALIZAÇÃO SOBRE 
INCENTIVOS FISCAIS PARA INCORPORAÇÃO DE 
POLÍTICAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 

  

PROCESSOS DE REGULAMENTAÇÃO MAIS RÍGIDOS 
ASSOCIADOS ÀS OBRIGAÇÕES DE MERCADO PODEM 
CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR.  

  
  

EMPRESAS, CONSUMIDORES E PROJETISTAS NÃO 
PRIORIZAM QUESTÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM 
PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.  

  
  
  

FONTE: (VELOSO et al. 2011).  
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Nas reuniões do GT Edificações do CGIEE estão sendo discutidas propostas para reduzir 

as barreiras da etiquetagem do programa PBE Edifica e a viabilização da obrigatoriedade de 

etiquetagem de acordo com a IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (CGIEE, 2017). Há proposta de 

revisão e tentativa de alteração da IN nº 02/2014 para Decreto (CGIEE, 2017).   

Para garantir a implementação da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (CGIEE, 2017), foi 

sugerida pelo MME junto ao TCU, o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento dessa 

Instrução Normativa. O TCU, por sua vez, solicitou ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG) (antigo MPOG), a criação de meios para fiscalizar a 

aplicação da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (CGIEE, 2017; TCU, 2017). Nas reuniões do GT 

Edificações foi informado que o órgão de controle destacou o interesse/preocupação em 

fiscalizar efetivamente as orientações estabelecidas pela Instrução Normativa, mas foi apontado 

que o programa de implementação da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG ainda é pouco conhecido.  

O Acórdão Nº 1056/2017 - TCU - Plenário (TCU, 2017) buscou avaliar a implementação 

e o nível de gestão das ações elaboradas pela Administração Pública Federal para a promoção 

da sustentabilidade, incluindo ações de conservação de energia em instituições e entidades dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O Tribunal obteve informações junto a 169 órgãos 

públicos federais dos três poderes, eleitos por critérios de consumo de água e energia. Assim, 

os auditores do TCU elaboraram o Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na 

Administração (IASA), ferramenta que apresenta o panorama da implementação das ações de 

sustentabilidade na Administração Pública. A adesão ao questionário foi de 60% (101/169) 

(TCU, 2017). Na auditoria constatou-se a “implementação incipiente de ações que visem à 

utilização de edifícios públicos mais eficientes e sustentáveis” pela Administração Pública 

(TCU, 2017). Através do IASA foram avaliados onze eixos temáticos, entre os quais constavam 

a racionalização no uso de energia elétrica e a etiquetagem de edificações públicas, sendo 

estabelecida uma escala de 0 a 3 (0 a 1: faixa inferior, 1 a 2: faixa intermediária e 2 a 3: faixa 

superior). A avaliação referente às questões de eficiência energética é mostrada na Tabela 3.23.  

Em relação à racionalização no uso de energia, 84% dos órgãos e entidades pesquisadas 

levam em consideração as prerrogativas da Portaria MP 23/2015 (BRASIL, 2015), que 

estabelece boas práticas de gestão e uso de energia elétrica na Administração Pública Federal, 

e dispõe sobre o monitoramento do seu consumo. Entretanto, quando se trata de etiquetagem 

de edificações, somente para 26% a etiquetagem é prioridade, enquanto que, somente 51% 

responderam ter intenção de adequar os edifícios às práticas recomendadas pelo referido 

instrumento normativo, sendo que 86% afirmaram conhecer a instrução normativa.  
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TABELA 3.23 - VALORES DOS INDICADORES IASA SOBRE AÇÕES EM SUSTENTABILIDADE 
NO PODER PÚBLICO FEDERAL.  

DADOS GERAIS/EIXOS TEMÁTICOS GERAL PODER 
EXECUTIVO 

PODER 
LEGISLATIVO 

PODER 
JUDICIÁRIO 

IASA - ÍNDICE MÉDIO 1,64 1,61 2,12 1,69 
QUANTIDADE DE QUESTIONÁRIOS 
ENVIADOS 169 141 3 25 

QUANTIDADE DE RESPOSTAS  101 78 3 20 

RACIONALIZAÇÃO NO USO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 1,65 1,59 2,33 1,81 

CERTIFICAÇÃO DE PRÉDIOS 
PÚBLICOS  1,63 1,66 1,67 1,48 

CONSCIENTIZAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO 1,88 1,75 3,00 2,24 

Fonte: (TCU, 2017).  

A auditoria verificou que a política de etiquetagem de edifícios públicos tem apresentado 

falhas, o que faz com que o grau de desempenho do número de emissão de ENCE não seja 

satisfatório. Dos 101 questionários, somente 6% afirmaram que tem apresentado demanda aos 

OIAs, o que mostra um grau insignificante de adesão à IN nº 02/2014 STLI/MPOG (BRASIL, 

2014). A justificativa para a baixa adesão são as deficiências de institucionalização da política 

de etiquetagem (TCU, 2017). São necessários incentivos que facilitem a implementação da 

exigência pelas instituições públicas, sendo a capacitação dos gestores fundamental para 

esclarecer as razões e benefícios da etiquetagem, tal como a redução de consumo de água e 

energia elétrica (TCU, 2017).  

Uma queixa recorrentemente apresentada na auditoria pelos fiscalizados que possuem 

alta demanda de etiquetagem de edificações é quanto ao pagamento individualizado para cada 

edificação a ser etiquetada, como é o caso da Caixa Econômica Federal e o Exército Brasileiro. 

As duas instituições entendem a importância da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014), 

mas quando executam os projetos e construções passíveis da etiquetagem, não o fazem para 

todas as edificações devido ao alto custo que este processo pode representar como um todo, em 

torno de R$ 50 mil por etiqueta emitida, conforme dados apurados na auditoria (TCU, 2017).  

Os preços para obtenção de etiqueta variam, em média, de R$ 11.000,00 a R$ 22.000,00, 

para avaliação de projeto pelo método prescritivo de edificações de 500 m² a 15.000 m², em 

média.  Os custos dependem do escopo, do tamanho e da complexidade da edificação, além do 

método de avaliação escolhido, ou seja, simulação ou prescritivo. Para inspeção e avaliação de 

edificações concluídas, deve ser estimado ainda o custo de logística da equipe de inspeção do 

OIA (PBEE, 2017). Estima-se que, os investimentos em edifícios certificados situam-se entre 

10 e 20% além dos valores das edificações convencionais (ROMÊRO, 2012).  
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Os custos de emissão da ENCE são elevados devido aos seguintes fatores: baixa 

concorrência entre os OIAs, que mantêm estrutura com profissionais extremamente 

qualificados e especializados; pagamento de taxas expressivas pelos OIAs ao INMETRO, para 

manter sua acreditação e atuação no mercado; a acreditação de novos OIAs não é um processo 

trivial e envolve custos elevados; baixo interesse por certificações afasta possíveis interessados 

em estabelecer um OIA; baixa demanda por certificações faz com que os OIAs existentes 

paguem as taxas obrigatórias e remunerem profissionais de excelência, ou seja, custos elevados 

de manutenção com demanda baixa de serviços (TCU, 2017). Atualmente, existem apenas 

cinco OIAs registrados no Brasil e apenas três em atividade (INMETRO, 2017; CGIEE, 2017).  

A inexistência de um banco de dados com indicadores de consumo também foi apontada 

pela auditoria como barreira, o que pode ter levado a não percepção de consumo excessivo de 

energia. O desconhecimento dos padrões desejados de consumo é justificado pela falta de 

estudos de benchmarking ligados à racionalização do consumo, que dificulta a identificação de 

boas práticas e padrões de sucesso. Estudos de benchmarking para avaliação de consumo de 

energia devem contribuir para o conhecimento do comportamento dos indicadores de consumo 

para distinguir as medidas de economia (TCU, 2017).  

Por fim, o TCU encaminhou propostas aos órgãos e entidades públicos considerando as 

seguintes ações: órgãos e entidades devem criar unidades de sustentabilidade de caráter 

permanente com atuação exclusiva de servidores com perfil técnico apropriado; ampliar as 

ações de capacitação dos gestores públicos relacionadas à etiquetagem de edifícios públicos e 

estimulá-los na etiquetagem das edificações sob sua responsabilidade; propor e viabilizar 

incentivos para a obtenção da ENCE de forma a atingir um maior número de edificações em 

conformidade com a IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014); e promover o aumento o 

número de OIAs no mercado (TCU, 2017).  

Até janeiro de 2019, foram emitidas cerca de 60 ENCE de projeto para edificações 

públicas, sendo apenas 44 para ENCE Geral de Projetos nível “A” (INMETRO, 2019).   

3.7. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

DO AUTOR. 

O planejamento de edificações públicas é composto de várias fases bem definidas e 

segregadas, conforme verificado na Tabela 3.13 e figura 3.3. Uma das fases mais importantes 

deste processo é a elaboração dos projetos de arquitetura e seus complementares de engenharia, 

fase em que são tomadas as principais decisões para garantir a qualidade e funcionalidade da 
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edificação. Projetos detalhados são fundamentais para o melhor planejamento, gestão e 

execução de uma edificação pública, mas essa não é a realidade na maior parte dos 

empreendimentos públicos brasileiros, tanto que uma das principais razões para o insucesso são 

os projetos deficientes. Além disso, cita-se a pressão política para a celeridade de aprovação de 

projetos. 

Os serviços de arquitetura e engenharia envolvem esforço intelectual e criativo, não sendo 

prudente que a contratação ocorra mediante licitações do tipo “menor preço”, pois não há 

garantia que empresa mais qualificada será contratada.  

Da mesma forma, licitações do tipo “técnica e preço” têm sido ineficientes, pois há a 

dificuldade de se estabelecer critérios objetivos para a avaliação técnica em conformidade com 

os princípios exigidos na Lei 8.666/93 (BRASIL, 1993), induzindo gestores a pontuarem as 

licitantes unicamente por sua experiência profissional através de Certidões de Acervo Técnico 

(CAT). Assim, não há como avaliar de forma apropriada as vantagens técnicas ofertadas, não 

estimulando licitantes e projetistas a submeterem propostas que resultem em benefício técnico 

real, desvirtuando o objetivo do processo de técnica e preço.   

A solução para o problema de contratação de projetos em instituições públicas pode estar 

na realização de concurso. Contudo, devido à falta de regulamentação apropriada desta 

modalidade de licitação, estas não são comuns.   

Pré-requisitos de classificação de propostas em concurso com base, por exemplo, na 

experiência profissional podem garantir julgamentos mais objetivos, menor número de projetos 

para análise e redução de riscos e incertezas, já que os projetos seriam submetidos por 

profissionais com experiência no mercado. Contudo, elimina-se a possibilidade de participação 

de profissionais recém-formados, prejudicando o ingresso destes no mercado e concepção de 

novas ideias e o espírito democrático que caracteriza a modalidade.  

Outros fatores críticos estão relacionados aos procedimentos de julgamento das 

propostas, formação da comissão julgadora, critérios de julgamento e forma e etapas de seleção 

das propostas. Os critérios de julgamento estabelecidos em concursos são, geralmente, 

subjetivos e raramente se convertem em argumentos técnicos adequados em prol da melhor 

proposta. Há profissionais que argumentam que a modalidade concurso desvaloriza o trabalho 

técnico em virtude da prestação gratuita de serviços caso os candidatos não tenham seu projeto 

aprovado; e a falta de transparência e controvérsias de julgamento.  

As contratações de projetos licitações do tipo “técnica e preço” foram discutidas por 

BAETA (2014), que considerou o tipo de contratação ineficaz. Já a modalidade de contratação 

por concurso foi discutida por SOBREIRA (2010), destacando que, sem uma regulamentação 
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especifica, torna-se difícil para o gestor público ter segurança jurídica para estabelecer critérios 

quanto à participação de candidatos para tornar o processo menos oneroso e subjetivo.  

É complexo estabelecer critérios objetivos de qualificação sem comprometer os 

princípios de isonomia exigidos na legislação e a segurança jurídica do processo. Dessa forma, 

empresas de baixa qualificação técnica podem sair vencedoras em processos licitatórios de 

elaboração de projetos apenas reduzindo o preço da proposta. Estas trazem consigo 

profissionais de baixa capacidade intelectual, sem experiência e/ou sem o compromisso de 

entregar produtos de qualidade. Se a entidade contratante não possuir um corpo técnico 

capacitado para exercer a fiscalização, provavelmente muitos problemas só serão identificados 

na fase de construção da edificação. Caso a instituição contratante tenha corpo técnico 

capacitado, é comum que várias revisões de projeto sejam exigidas, atrasando 

consideravelmente o cronograma.    

Os primeiros problemas são a não realização de estudos para verificar as condicionantes 

locais e baixo esforço para compreender os documentos fornecidos pela entidade contratante, 

que estabelecem as diretrizes para a elaboração de projetos. Como o processo licitatório é aberto 

para todas as empresas do país, há grande possibilidade de sagrar-se vencedora uma empresa 

que não está sediada no município sede do contratante. Dessa forma, é comum que as empresas 

apresentem “soluções prontas” de outros projetos realizados e especificação de materiais os 

quais estão habituados a trabalhar, sem considerar as exigências colocadas pelo órgão 

contratante, ou mesmo, segundo os condicionantes locais. As exigências do contratante 

envolvem, por exemplo, o padrão de acabamento e especificações conforme requisitos de 

manutenção, enquanto as condicionantes envolvem, por exemplo, clima local e características 

do solo. O primeiro esforço da fiscalização do contrato de projetos é exigir a adequação do 

projeto conforme as exigências da instituição contratante e as condicionantes do local onde será 

construída a edificação.  

Outro problema é a qualidade da apresentação das representações gráficas, detalhes 

construtivos e compatibilização de projetos de arquitetura e complementares de engenharia. É 

comum as empresas elaborarem o projeto de arquitetura e subcontratar os projetos 

complementares, integrando mais pessoas ao processo que, sem a devida organização e 

comunicação, causam problemas de compatibilidade e diferentes padrões de apresentação de 

documentos. É comum exigir detalhamento apenas em projetos de arquitetura, mas deve-se 

proceder da mesma forma com os projetos complementares, como os de instalações elétricas, 

rede de cabeamento estruturado, climatização e hidrossanitárias.  
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Os erros, omissões e incompatibilidades de projetos não permitem a adequada 

apresentação dos demais documentos como cronograma físico-financeiro e planilha 

orçamentária. Estas falhas podem exigir a formalização de termos aditivos na fase de construção 

da edificação, tanto de cronograma quanto financeiro, que se alcançar o limite máximo previsto 

na Lei de Licitações (BRASIL, 1993), inviabiliza legalmente a conclusão da obra. A atenção 

da fiscalização do contrato de projetos deve focar a conformidade com os requisitos legais e 

normativos, tanto das normas da ABNT quanto as das concessionárias de água e energia 

elétrica, vigilância sanitária, código de obras municipal, corpo de bombeiros, entre outros.   
A formalização e institucionalização de processos pode reduzir a influência política na 

fase de aprovação dos projetos, dando certa tranquilidade aos profissionais e gestores. Além 

disso, diminui-se a pessoalidade e subjetividade nos processos de aprovação. A corrupção 

também é tratada como problema em obras públicas, mas isso não envolve diretamente aspectos 

de gestão, e sim conduta ética e profissional. A formalização e institucionalização dos processos 

de fiscalização podem auxiliar na diminuição de práticas ilícitas.    

Entende-se que, é complexo estabelecer critérios objetivos para a contratação de uma 

empresa melhor qualificada para a elaboração de projetos de edificações públicas, mas grande 

parte dos problemas de qualidade de projeto pode ser resolvida por meio de formalização e 

institucionalização de processos de contratação e fiscalização por parte da instituição 

contratante. Dessa forma, este estudo sugere que os processos de planejamento sejam 

intensificados já no início das atividades do projeto por meio de um plano de gerenciamento. 

Dessa forma, os objetivos e critérios de qualidade do projeto podem ser compartilhados o mais 

cedo possível, permitindo uma melhor gestão das atividades.    

Por fim, destaca-se que ao inserir a exigência da ENCE nível “A” para edificações 

públicas, reforça-se a necessidade de um planejamento adequado, processos de fiscalização 

definidos, gestores compromissados com essa temática e equipes capacitadas para elaboração 

de projetos e fiscalização de contratos.  
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4. OBJETIVO DO TRABALHO E JUSTIFICATIVAS.  

Apresentada a revisão bibliográfica, são expostos os objetivos gerais e específicos do 

trabalho, bem como sua justificativa. As diretrizes para estas definições têm como base os 

problemas verificados na revisão bibliográfica e na experiência profissional do autor, que é 

engenheiro eletricista e servidor público com atuação na área de planejamento e fiscalização de 

edificações públicas.   

4.1.  OBJETIVO GERAL. 

Desenvolver uma abordagem para o aprimoramento da gestão do projeto de planejamento 

de edificações públicas, considerando no escopo o seu desempenho energético e a obtenção da 

ENCE Geral de Projeto nível “A”, conforme exigência da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG 

(BRASIL, 2014). A abordagem de gestão será construída através de um Plano de 

Gerenciamento do Projeto para a concepção e planejamento de edificações públicas de acordo 

com os conceitos e ferramentas do PMBOK (PMBOK, 2013) e do IPD (AIA, 2007).  Acredita-

se que o melhor desempenho energético das edificações públicas passa pelo seu melhor 

planejamento.  

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

A integração da gestão do projeto ao planejamento de edificações públicas como 

ferramenta para a obtenção da ENCE Geral de Projeto Nível “A” será definida conforme os 

seguintes objetivos específicos:  

• Propor diretrizes e ferramentas para estabelecer o escopo do projeto e assegurar que este 

inclua somente as atividades necessárias para a sua conclusão com êxito, como foco na 

edificação em conformidade com a IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014). Um escopo 

bem definido permite um melhor planejamento de cronograma, custo e qualidade do projeto.   

• Propor diretrizes e ferramentas para o planejamento de custos e cronograma no âmbito 

do projeto, considerando o impacto das questões de eficiência energética na concepção e 

planejamento da edificação. A gestão do cronograma é uma etapa considerada crítica nas 

atividades de planejamento de edificações públicas. Os requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010) e 

RAC (RAC, 2013) terão impacto no cronograma de projeto devido a aplicação do regulamento, 

tempo necessário para aprovação dos projetos pela instituição pública e para emissão da ENCE 
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pelo OIA. Os custos também podem sofrer impactos devido a contratação de cursos de 

capacitação e profissionais de consultoria em etiquetagem de edificações.   

• Propor diretrizes e ferramentas visando a qualidade das entregas do projeto e assegurar 

que estes serão desenvolvidos conforme os regulamentos técnicos de qualidade do INMETRO. 

A gestão da qualidade das soluções e dos produtos do projeto deve garantir, entre outras coisas, 

a conformidade com os requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010) e RAC (RAC, 2013). A qualidade 

dos produtos e serviços podem ser garantidas com a correta especificação e com ferramentas 

para verificar sua conformidade no momento das entregas.  

• Propor diretrizes e ferramentas para a gestão de recursos humanos do projeto para ter 

uma equipe adequada e capacitada para as atividades do projeto. Em intuições públicas é 

comum que os profissionais de arquitetura e engenharia tenham várias atribuições, dificultando 

a formação de equipes dedicadas às atividades de projeto específico. 

• Propor diretrizes e ferramentas para garantir uma comunicação efetiva de modo a 

garantir que os requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010) sejam difundidos nas atividades do projeto.  

• Propor diretrizes e ferramentas para tratar os riscos no projeto com foco na eficiência 

energética da edificação. Não é comum que nas etapas de planejamento de edificações públicas 

sejam consideradas situações que possam aprimorar ou prejudicar as atividades de projeto. A 

conformidade com a IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014) podem proporcionar riscos 

que comprometam o custo, qualidade e cronograma das atividades de projeto.   

• Propor diretrizes e ferramentas para o gerenciamento de aquisições do projeto, com foco 

na contratação de empresa para a elaboração dos projetos da edificação em conformidade com 

os requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010) e RAC (RAC, 2013), profissionais de consultoria e 

cursos de capacitação em etiquetagem de edificações.  

• Ferramentas e procedimentos para o gerenciamento das partes interessadas do projeto 

de maneira que estes entendam os benefícios da eficiência energética em edificações públicas. 

Os requisitos das partes interessadas podem ter impacto relevante nas atividades de projeto. 
 

4.3. JUSTIFICATIVA.  

Vários trabalhos acadêmicos buscaram discutir os aspectos técnicos dos projetos de 

edifícios para obtenção da ENCE de nível máximo (PEDRINI et al., 2010; LAMBERTS, 2010; 

BRUM, 2011; TAVARES,2011), mas nestes não são tratados os impactos na gestão do 

processo de projeto da instituição e/ou como os gestores públicos devem atuar em relação ao 

processo de etiquetagem. Além disso, existem algumas dificuldades na contratação de empresas 
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pelas instituições públicas para a elaboração de projetos de arquitetura e seus complementares 

de engenharia. O uso de ferramentas de gestão e processos bem definidos pode mitigar os 

problemas de concepção e planejamento de edificações públicas e incluir em seu escopo a 

obtenção da ENCE “A”.  

Além disso, nem todos os gestores de instituições públicas possuem recursos humanos 

capacitados, ou em número adequado para elaborar e exercer a fiscalização de contratos de 

projetos de edificações públicas, conforme requisitos da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 

2014). Muitos gestores contratam empresas para elaboração de projetos de edificações sem a 

garantia de que estes serão etiquetados com ENCE nível “A”.  
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5. DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM 
PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO DE 
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS COM FOCO NA CONFORMIDADE 
COM A IN nº 02/2014 SLTI/MPOG.   

5.1. ASPECTOS GERAIS.   

Este trabalho tem como objetivo descrever um plano de gerenciamento do projeto de 

planejamento e concepção de edificações públicas que visa projetos de arquitetura e 

complementares de engenharia em conformidade com os requisitos da IN nº 02/2014 

SLTI/MPOG (BRASIL, 2014). A proposta tem como base os processos de gestão de projetos 

mundialmente reconhecidos do Project Management Institute - PMI, Guia do Conhecimento 

em Gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK (PMBOK, 2013) e alguns princípios do 

Integrated Project Derivery - IPD para aprimorar o plano de gerenciamento (AIA, 2007). 

O plano de gerenciamento é um documento central que define a base de todo o trabalho 

do projeto, ações de execução, monitoramento e controle. O conteúdo do plano depende da 

magnitude e complexidade do projeto, e deve ser progressivamente desenvolvido e aprimorado 

através de várias atividades integradas. Estabelecer um plano de gerenciamento considerando 

o desempenho energético da edificação permitirá que as instituições públicas verifiquem com 

certa antecedência os impactos dos requisitos da etiquetagem no processo de concepção e 

planejamento de edificações. Dessa forma, ações podem ser planejadas para mitigar problemas 

como, custos elevados, qualidade, recursos humanos e cronograma do projeto. Além de buscar 

atender os requisitos de desempenho energético estabelecidos no RTQ-C (RTQ-C, 2010), o 

plano de gerenciamento pode reduzir problemas de planejamento e pressões políticas nas 

atividades do projeto das edificações, proporcionando certa tranquilidade nas atribuições 

profissionais. Equipes de projeto devem buscar minimizar o impacto da influência política e 

assegurar que os projetos estão de acordo com normas, legislação e estratégias da instituição 

(IPEA, 2017 apud PATANAKUL et al., 2016).  

No plano de gerenciamento proposto serão abordados aspectos gerais na concepção e 

planejamento de edificações públicas que visam a ENCE de nível máximo e terá como foco as 

atividades de arquitetura e engenharia. O objetivo é propor diretrizes e ferramentas de 

gerenciamento de projetos para incorporar os requisitos de eficiência energética no 

planejamento de edificações públicas, evitando tratá-los de maneira isolada ou como atividade 

principal do projeto. Exigências jurídicas da Lei de Licitações e de formalização de contratos 

administrativos são tratadas neste trabalho superficialmente. No plano de gerenciamento são 
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considerados, de forma geral, os ativos de processos organizacionais, estrutura organizacional 

e fatores ambientais das instituições. Por fim, o plano proposto não abordará detalhadamente o 

processo do projeto, já que os arquitetos possuem, naturalmente, a atribuição de coordenador.   

As propostas apresentadas neste estudo são diretrizes, devendo ser adaptadas e/ou 

aperfeiçoadas em projetos específicos. Além disso, não se pretende esgotar as discussões sobre 

que práticas e ferramentas de gestão podem ser mais adequadas. Planos de gerenciamento 

podem ser elaborados de diferentes maneiras dependendo do nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos, fatores ambientais, estrutura organizacional e ativos de processos 

organizacionais da instituição. O foco do plano proposto é estabelecer diretrizes e ações de 

planejamento para garantir a obtenção da ENCE Geral de Projeto nível “A”. Dessa forma, 

requisitos que não tem ou possuem pouco impacto devido nas ações de etiquetagem como 

projetos de Sistema de Prevenção Contra Descargas Atmosféricas e Projeto de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico não serão abordados, mas devem ser considerados em um 

planejamento específico.          

É comum as instituições públicas contratarem terceiros para os serviços de elaboração de 

projetos de edificações. Neste estudo, a contratação faz parte do plano de gerenciamento 

proposto, que deve ser adaptado se os projetos forem desenvolvidos pela própria instituição. 

Assim, como na abordagem IPD, o plano propõe que a equipe de projeto seja formada o quanto 

antes. Contudo, ao optar pela contratação, parte da equipe do projeto será conhecida apenas 

após o processo licitatório e formalização do contrato com a licitante vencedora. 

O plano de gerenciamento é um dos primeiros produtos do projeto, devendo ser redigido 

pela equipe da instituição pública e partes interessadas que, na maioria dos casos, são da própria 

instituição. O documento permite que todas as informações, regras e requisitos sejam 

compartilhados já no início das atividades, reduzindo falhas e análises subjetivas.  Bons planos 

de gerenciamento somente serão obtidos de acordo com experiência, lições aprendidas e 

indicadores de projetos anteriores, ou seja, o melhor desempenho do plano de gerenciamento é 

obtido pelo aperfeiçoamento deste em relação a projetos anteriores. 

As definições iniciais do projeto de edificações são responsáveis por, aproximadamente, 

85% do custo final do produto (JUNIOR e FABRICIO, 2011). Desta forma, as etapas iniciais 

são fundamentais para o sucesso do empreendimento. É fundamental o foco no processo de 

coordenação do projeto e a implementação de sistemas de gestão e qualidade formulados a 

partir das particularidades inerentes ao setor público, visando a qualidade do projeto e do 

produto, e que atendam de forma adequada os futuros usuários da edificação e com custos 

menores à população (JUNIOR e FABRICIO, 2011). Os projetos devem ser específicos, 
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atingíveis e abrangentes, com benefícios claros, organizados em parcelas menores e na busca 

de meios para coordená-los (IPEA, 2017 apud PATANAKUL et al., 2016).  

5.2. FASES PRELIMINARES DO PLANO DE GERENCIAMENTO. 

5.2.1. TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP).  

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é o documento que oficializa o projeto e autoriza 

o seu gerente a aplicar os recursos organizacionais para o desenvolvimento das atividades. É o 

início formal do projeto com a definição dos seus responsáveis, e é uma forma da administração 

executiva se comprometer formalmente com os requisitos, restrições e premissas estabelecidas. 

O TAP deve ser elaborado pela entidade gestora e deve contar com a participação do gerente 

pré-selecionado (responsável) do projeto.  

Dessa forma, além de outras expectativas, deve-se informar no TAP que os projetos de 

arquitetura e complementares de engenharia devem estar em conformidade com a exigência da 

IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014). Para isso, os primeiros acordos devem ser 

firmados, ou seja, se a equipe de projeto passará por curso de capacitação em etiquetagem de 

edificações; se contará com consultores em eficiência energética em edificações; se a equipe de 

projeto terá a participação de equipes externas à instituição; se o gerente de projetos deve ser 

um profissional de arquitetura; entre outros.  

Quanto aos fatores ambientais da instituição, devem ser considerados os que podem 

interferir nas atividades do projeto como, por exemplo, o número de projetos em andamento; 

os recursos humanos disponíveis; as condições de mercado e da instituição para contratação de 

projetos; aspectos normativos e de legislação que a instituição está inserida; estrutura e cultura 

organizacional; nível de conhecimento da instituição sobre etiquetagem de edificações 

públicas; entre outros.  Por fim, deve se analisar os ativos de processos organizacionais como, 

por exemplo, padrões de processos organizacionais de contratação e fiscalização de contratos 

para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia; informações sobre lições aprendidas; 

documentações de projetos anteriores como memorial descritivo, caderno de especificações 

técnicas, orientações sobre a formatação de desenhos técnicos e documentos, modelos de 

contrato, informações e indicadores de desempenho em projetos anteriores, entre outros.  

Avaliadas as informações o gestor da instituição ou da unidade administrativa deve emitir 

o TAP, que pode conter informações como o cabeçalho que identifica o nome do projeto, versão 

do documento, data e identificação da autoridade responsável por sua emissão; justificativa; 

objetivos; descrição e/ou especificação sucinta dos produtos do projeto; critérios de sucesso; 
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requisitos de aprovação de fases e/ou do projeto; premissas e restrições; descrição sucinta das 

atividades; riscos; cronograma e orçamento sintéticos; e identificação das partes interessadas, 

do gerente do projeto e sua equipe, suas responsabilidades e nível de autoridade.  

Destaca-se que, a escolha do gerente do projeto deve ser pautada de acordo com um 

conjunto de conhecimentos. Ao executar um projeto o gerente pode estar diante de desafios que 

vão exigir conhecimentos além da gestão do processo de projeto de arquitetura e engenharia, 

conforme mostrado na Figura 5.1. Em projetos de menor magnitude, o gerenciamento pode 

ocorrer de maneira mais intuitiva com profissionais experientes e, dessa forma, os 

conhecimentos mostrados na Figura 5.1 não possuem relevância. Para projetos de médio e 

grande porte, a exigência dos conhecimentos se torna fundamental (PRADO, 2001).  

5.2.2.  IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS. 

A identificação das partes interessadas permite que o gerente de projetos faça a análise e 

a documentação das informações relevantes, engajamento, interdependências, nível de 

influência e potencial impacto para o sucesso do projeto. Dessa forma, o gerente de projetos 

pode administrar apropriadamente os requisitos e os propósitos das partes interessadas. Estas 

podem ser identificadas no TAP através dos fatores ambientais da instituição, cultura e estrutura 

organizacional, requisitos legais e normativos como, por exemplo, agências reguladoras e 

órgãos de fiscalização, entre outros; e por análise de ativos de processos organizacionais como 

em modelos e processos de registro de partes interessadas, lições aprendidas de projetos 

anteriores; entre outros. 

FIGURA 5.1 - RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O GERENCIAMENTO DO 
PROJETO EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.  
 

  

 

 

 

 

FONTE: ADAPTADO DE PRADO (2001). 

 
Conhecimento 
em gestão de 

projetos. 

 
Conhecimento de 

procedimentos 
administrativos. 

    
Conhecimento 

técnico. 



105 
 

A seguir, deve ser realizada a coleta e análise de informações para identificação dos 

interesses, influências, relacionamentos e expectativas que devem ser considerados durante o 

projeto. Identifica-se a parte interessada e suas informações relevantes como área de atuação; 

seus conhecimentos, influência e interesses; papel gerencial ou institucional; legislação e 

normas; entre outros. Deve-se indicar os impactos, positivo ou negativo, gerados por cada parte 

interessada, e classificá-los a fim de definir estratégias para potencializar os impactos positivos 

e mitigar os negativos. Esta análise pode ser realizada por uma matriz de “Poder versus 

Influência” das partes interessadas. O resultado do processo é a identificação das partes 

interessadas com informações como posição na organização; influência no projeto; requisitos 

essenciais e fase de maior interesse/impacto; e verificar perfil de apoio, neutro, resistência, etc. 

O registro das partes interessadas deve ser consultado e atualizado regularmente. 

Como as ações que visam a eficiência energética da edificação e a obtenção da ENCE 

Geral de Projeto nível “A” podem trazer impactos no cronograma, qualidade e custo nos 

projetos, algumas partes interessadas podem questioná-las por influenciarem no cronograma de 

licitação da futura obra. Além disso, as partes interessadas são responsáveis por avaliações e 

aprovações prévias de projeto e devem ter conhecimento das consequências dos requisitos do 

RTQ-C (RTQ-C, 2010) nas atividades programadas. 

São partes interessadas os clientes internos; setores de contrato, execução financeira, 

jurídico e de licitações; futuros usuários da edificação; órgãos como Corpo de Bombeiros, 

Vigilância Sanitária, Prefeitura, órgão ambiental; concessionárias de água e energia elétrica; e, 

no caso para etiquetagem, o OIA o qual será submetido o processo para obtenção da ENCE.   

O sucesso do projeto é medido em relação aos requisitos orçamentários, cronograma e 

qualidade pré-definidos. Estes, geralmente, estão associados às necessidades e expectativas das 

partes interessadas. Um projeto de sucesso é aquele que preenche os requisitos de qualidade; 

satisfaz as partes interessadas, bem como a sociedade em geral; e não causa danos ao meio 

ambiente (NICHOLAS, 2012).    

5.2.3. APLICAÇÃO DA ABORDAGEM IPD EM PROCESSOS DE 
INICIAÇÃO.  

Na abordagem IPD (AIA, 2007) a equipe de projeto é formada já no seu início, conceito 

alinhado com a emissão do TAP. Os profissionais de projeto no IPD são classificados em: 

participantes principais e de apoio. Os principais são aqueles que têm envolvimento e 

responsabilidades ao longo de todo o projeto, definidos de acordo com as suas atribuições 

profissionais, e os de apoio possuem funções mais específicas.  
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Com a classificação proposta, pode-se identificar na equipe quais profissionais têm maior 

envolvimento e responsabilidades no projeto e essa informação pode ser considerada no TAP. 

Em projetos de edificações em que a principal exigência é a obtenção da ENCE Geral de Projeto 

nível “A”, os participantes principais podem ser os profissionais cujas atividades têm impacto 

direto dos requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010), ou seja, arquitetos e os engenheiros de 

instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização.  

A coordenação efetiva de projetos exige uma equipe multidisciplinar com a definição de 

escopo de cada área de projeto envolvida, bem como reuniões periódicas para discussão e de 

tomada de decisão ao longo das fases do projeto (ASBEA, 2012). Um controle centralizado das 

atividades é fundamental, pois soluções adotadas em momento inadequado e sem a participação 

da equipe podem ter consequências indesejáveis, causar retrabalhos e transtornos nas relações 

interdisciplinares do projeto (ASBEA, 2012).  

5.3. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO.  

O plano de gerenciamento do projeto é o principal documento do processo de 

planejamento e integra as atividades conforme as áreas de conhecimento sugeridas pelo guia 

PMBOK (PMBOK, 2013). Dessa forma, devem ser elaborados planos auxiliares de gestão das 

partes interessadas, custos, escopo, recursos humanos, qualidade, comunicações, aquisições, 

riscos e cronograma. Os planos auxiliares devem determinar os objetivos do projeto e a forma 

de atingi-los; e antecipar ações para mitigar riscos, incertezas e problemas.  

O desenvolvimento deste plano requer um processo iterativo através de elaboração 

progressiva, à medida que o planejamento forneça mais informações sobre o projeto. Este plano 

deve reunir todas as informações e documentos necessários para esclarecer, habilitar, 

integralizar, e coordenar os planos auxiliares. Concluído o plano, todos os envolvidos devem 

aprová-lo formalmente, para que seja utilizado no ciclo de vida do projeto (MAURY, 2015).  

Embora a literatura especializada ainda não tenha feito uma distinção clara entre “gestão” 

e “administração”, é considerado que a gestão se diferencia da administração por assumir a 

responsabilidade executiva de colocar em prática as ações definidas pela administração, ou seja, 

enquanto a administração diz o que fazer, a gestão faz acontecer (ALTOUNIAN et al., 2017).  

Assim, este trabalho sugere o Plano de Gerenciamento como mais um produto a ser 

desenvolvido no processo de planejamento e concepção de edifícios públicos, que pode ser 

institucionalizado para garantir que o planejamento alcance o objetivo estabelecido, 

independente de quem seja o administrador da instituição. 
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5.3.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO.   

Quando o gerente é autorizado a iniciar as atividades do projeto ainda não conhece, 

especificamente, quais serão os produtos ou serviços a serem desenvolvidos. O plano de 

gerenciamento do escopo tem esse objetivo, ou seja, definir exatamente o produto e subprodutos 

do projeto (PRADO, 2001).  

No plano de gerenciamento do escopo são definidos os procedimentos para assegurar que 

o projeto incluiu somente as atividades necessárias para a sua conclusão com êxito. É nesta 

etapa que será definido o escopo do projeto, e será a base para as atividades de monitoramento 

e controle, sendo um dos mais importantes planos auxiliares.   

A definição do escopo é um documento com a descrição detalhada do projeto, 

desmembrado em componentes menores e mais gerenciáveis (MAURY, 2015). Orçamento e 

cronograma realísticos não podem ser determinados sem um escopo de trabalho bem definido 

(OBERLENDER, 2000). Dessa forma, a fase de planejamento do escopo inclui a coleta dos 

requisitos, a declaração do escopo e a criação da Estrutura Analítica de Projeto (EAP).  

A definição clara das necessidades dos usuários e dos requisitos da edificação é de 

fundamental importância para o sucesso do projeto. Na maioria dos casos, o programa de 

necessidades elaborado pelos orgãos públicos são deficientes e apresentam um baixo número 

de requisitos, e não aborda a questão da sustentabilidade como premissa para a concepção 

projetual (BRASIL et al., 2015). Definir requisitos de sustentabilidade no programa de 

necessidades e nos instrumentos convocatórios é fundamental, pois repercute em todas as etapas 

do projeto, possibilitando elevar a qualidade ambiental da edificação (BRASIL et al., 2015). 

5.3.1.1. COLETA DE REQUISITOS. 

A coleta dos requisitos é o processo de verificação e documentação das necessidades das 

partes interessadas para atingir os objetivos do projeto. Os requisitos devem ser registrados com 

detalhes suficientes para se definir os indicadores de qualidade do projeto e construção da EAP. 

Com os requisitos definidos, o gerente de projeto deve ser capaz de identificar o trabalho a ser 

executado e permitir que o projeto prossiga sem alterações significativas que possam afetar o 

seu orçamento e cronograma. Por exemplo, afirmar que as atividades consistem em elaborar 

um projeto de edificação para um conjunto de três edifícios com salas de escritório para um 

número específico de pessoas não é suficiente para o início do projeto (OBERLENDER, 2000).  

Como as atividades de concepção e planejamento de edificações envolvem equipes 

multidisciplinares e, no setor público, há exigências jurídicas e orçamentárias mais complexas 
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que no setor privado, o gerente do projeto pode ter dificuldade em obter e documentar todos os 

requisitos. Dessa forma, pode ser elaborada a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (MRR), 

que é uma tabela que relaciona os requisitos do projeto desde sua origem e os responsáveis 

pelas atividades. A utilização da MRR ajuda a garantir que cada requisito seja validado ao final 

das fases ou do projeto. Além disso, a matriz permite que o responsável por determinada 

atividade identifique a origem do requisito, permitindo a busca de informações adicionais às 

definidas no plano de gerenciamento (PMBOK, 2013). A MRR pode conter informações como 

descrição sucinta, origem, responsável pelas atividades ligadas ao requisito, responsável pela 

verificação e aprovação da conformidade do requisito, comentários, entre outros.  

Na Tabela 5.1 é mostrado um exemplo de aplicação simplificada da MRR. Mas, os itens 

podem ser tratados em requisitos mais específicos de acordo com as áreas do projeto. Por 

exemplo, o item 6 da Tabela 5.1, cujo assunto é o foco deste trabalho, pode trazer como 

requisitos para o projeto de arquitetura em conformidade com as diretrizes e requisitos da 

ABNT NBR 15220 (ABNT, 2008) e RTQ-C (RTQ-C, 2010); correta orientação da edificação; 

dimensionamento adequado das aberturas nas fachadas e coberturas; especificação adequada 

de vidros; proteção solar nas aberturas de acordo com a orientação solar e latitude, se for o caso; 

e requisitos para desempenho térmico da envoltória, conforme mostrado na Tabela 3.11. Para 

as instalações elétricas podem ser definidos como requisitos o projeto integrado entre 

iluminação natural e artificial; níveis adequados de conforto visual, conforme a ABNT NBR 

ISO/CIE 8995 (ABNT, 2013); utilização de fontes de iluminação com alta eficiência luminosa 

(Lúmens/Watt); projeto elaborado conforme pré-requisitos gerais e específicos do RTQ-C 

(RTQ-C, 2010); e desligamento automatizado da iluminação. Por fim, pode-se estabelecer 

como requisitos para os projetos de condicionamento de ar a especificação de equipamentos 

regulamentados pelo PBE/INMETRO (INMETRO, 2018) com ENCE nível “A”; e para os 

sistemas não regulamentados pelo PBE/INMETRO, seguir as orientações para avaliação da 

eficiência energética do RTQ-C; e o isolamento da tubulação deve atender às espessuras 

mínimas definidas no RTQ-C.  

Alguns requisitos podem ser obtidos de acordo com ativos de processos organizacionais 

como os documentos de especificações técnicas e requisitos definidos por equipes de 

manutenção e conservação da instituição, processos de gestão, ferramentas de avaliação de 

qualidade, documentos de órgão oficiais como as Orientações Técnicas do Instituto Brasileiro 

de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), etc.  
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TABELA 5.1 -  EXEMPLO SIMPLIFICADO DE APLICAÇÃO DE MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS - MRR. 

 ID DESCRIÇÃO.  ORIGEM. 
RESPONSÁVEL PELA 
ATIVIDADE. 

RESPONSÁVEL PELA 
APROVAÇÃO. REFERÊNCIAS. 

1 PLANO DE GERENCIAMENTO. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA. GERENTE DO PROJETO. GERENTE ADMINISTRATIVO. 

OBSERVAR ATIVOS DE 
PROCESSOS 
ORGANIZACIONAIS E 
FATORES AMBIENTAIS.  

1.1  PROGRAMA DE NECESSIDADES. CLIENTES INTERNOS DA 
INSTITUIÇÃO. 

ARQUITETO DA EQUIPE DE 
PROJETO.  GERENTE ADMINSTRATIVO. IDEM AO ITEM 1.  

1.2 
CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO OU CONSULTORES EM 
ETIQUETAGEM DE EDIFICAÇÕES. 

SERVIDORES DA EQUIPE DE 
PROJETO. 

SETOR DE LICITAÇÕES E 
COMPRAS. GERENTE ADMINISTRATIVO. OBSERVAR CRITÉRIOS 

DE CONTRATAÇÃO. 

2 ESTUDOS DE VIABILIDADE. GERENCIA ADMINSTRATIVA. EQUIPE DE PROJETO. GERENTE ADMINISTRATIVO. 
OBSERVAR 
LEGISLAÇÃO SOBRE O 
ASSUNTO.  

2.1 VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA. GERENCIA ADMINSTRATIVA. 
ARQUITETOS E 
ENGENHEIROS DA EQUIPE 
DE PROJETO. 

GERENTE ADMINISTRATIVO. OBSERVAR NORMAS E 
LEGISLAÇÃO VIGENTE.  

2.2 VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA.  GERENCIA ADMINSTRATIVA. GERENCIA 
ADMINSTRATIVA. GERENCIA ADMINSTRATIVA. - 

3 
ESTUDOS GEOTÉCNICOS E DE 
TERRAPLENAGEM.  EQUIPE DE PROJETO. ENGENHEIRO CIVIL DA 

EQUIPE DE PROJETO. GEERENTE DE PROJETO. - 

4 
ANTEPROJETOS DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA. 

EQUIPE DE PROJETO. EQUIPE DE PROJETO. GERENTE DE PROJETO 
GERENCIA ADMINSTRATIVA. 

OBSERVAR OS 
REQUISITOS DA 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
IBRAOP OT – 006/2016.  
E/OU ABNT NBR 16363. 

5 
PROJETO COMPLETOS DE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA. EQUIPE DE PROJETO. EQUIPE DE PROJETO 

CONTRATADA. 
GERENTE DE PROJETO E 
GERENCIA ADMINSTRATIVA. IDEM AO ITEM 4.  

6  ENCE GERAL “A” DE PROJETO.  GERENCIA ADMINSTRATIVA. EQUIPE DE PROJETO E 
CONSULTOR, SE HOUVER. CONSULTOR / OIA VER RTQ-C, RAC E 

ABNT NBR 15220. 

7  

EXIGENCIAS DOS ORGÃO DE 
FISCALIZAÇÃO COMO, CORPO DE 
BOMBEIROS, VIGILANCIA SANITÁRIA, 
CÓDIGO LOCAL DE OBRAS, 
CONCESSIONÁRIAS, ETC.   

CORPO DE BOMBEIROS; 
VIGILANCIA SANITÁRIA; 
CÓDIGO DE OBRAS LOCAL; 
CONCESSIONÁRIAS; ETC. 

EQUIPE DE PROJETOS E 
CONSULTORES. 

CORPO DE BOMBEIROS; 
VIGILANCIA SANITÁRIA; 
CÓDIGO DE OBRAS LOCAL; 
CONCESSIONÁRIAS; ETC. 

CONSULTAR 
RESPECTIVOS 
REGULAMENTOS E 
NORMAS.  

  FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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Em relação às exigências da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014) devem ser 

avaliados requisitos jurídicos e contratuais para acordos com empresa de projetos com 

experiência em eficiência energética e etiquetagem de edificações; requisitos para contratação 

de OIA para emissão da ENCE; requisitos para contratação de consultor em etiquetagem de 

edificações e/ou curso de capacitação. Esses requisitos são importantes e serão parte do plano 

de gerenciamento das aquisições.  

Por fim, devem ser considerados os requisitos das concessionárias de energia elétrica para 

acesso à rede elétrica e geração própria de energia; emprego de fontes de energia renovável; e 

sistemas para racionalização do uso de água na edificação. Esses requisitos podem ser 

importantes para obter bonificações no processo de etiquetagem. Os requisitos do RAC (RAC, 

2013) podem ser utilizados para definir a formatação de documentação para submissão dos 

projetos ao OIA para emissão da ENCE.   

Os requisitos da MRR podem auxiliar na elaboração dos editais e contratos para a 

contratação de serviços, com a definição objetiva dos produtos e serviços que devem ser 

prestados pela empresa contratada.  

5.3.1.2. DEFINIÇÃO E DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO.   

A definição do escopo é a descrição detalhada das atividades, produtos e serviços do 

projeto. São bases para este documento as definições do TAP, a MRR, fatores ambientais e 

ativos de processos organizacionais da instituição (MAURY, 2015). O escopo deve ser descrito 

o mais detalhadamente possível, conforme as informações do projeto se tornem conhecidas.  

A declaração do escopo é um documento que pode ser considerado como um acordo entre 

o gerente do projeto e os seus gestores, definindo quais atividades serão desenvolvidas, 

direcionando as ações da equipe do projeto e processos de tomada de decisão. Neste momento 

devem ser descritos, detalhadamente, as entregas do projeto, suas premissas e restrições.  

O gerente do projeto deve reunir a equipe e definir quais são as etapas e entregas 

necessárias para o desenvolvimento das atividades. Uma vez que os requisitos do projeto 

tenham sido definidos no plano de gerenciamento do escopo deve-se traduzi-los em atividades 

de trabalho específicas e bem definidas, ou seja, deve-se evidenciar as tarefas que serão 

desenvolvidas pela equipe. Em projetos de maior magnitude, é comum que algumas atividades 

sejam ignoradas ou mesmo duplicadas (NICHOLAS, 2012).   

As ações de projeto que tem impacto dos pré-requisitos gerais e específicos do RTQ-C 

(RTQ-C, 2010) podem necessitar de estudos preliminares, que podem ser tratados como 

atividades ou etapas de projeto. Por exemplo, informações sobre estimativa do tempo de 
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permanência de usuários nas dependências; estimativa da necessidade de equipamentos de uso 

coletivo ou individual; de pontos de consumo de água potável e aquecida; de conforto térmico 

em função das atividades; necessidades específicas de conforto visual; informações sobre 

processos de manutenção de equipamentos e espaços edificados; informações sobre a 

viabilidade técnica e econômica de fontes de energias renováveis; necessidade de transporte 

vertical, entre outras (ASBEA, 2012).  

GALAFASSI (2012) realizou estudos com arquitetos que possuem um número 

significativo de projetos de edificações comerciais e de reconhecida atuação profissional, e 

arquitetos que tiveram projetos etiquetados no Estado de Santa Catarina. O estudo fornece uma 

relação entre os parâmetros da envoltória estabelecidos pelo RTQ-C (RTQ-C, 2010) e etapas 

de concepção de projeto de arquitetura, conforme mostrado na Tabela 5.2.  

TABELA 5.2 - RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DA ENVOLTÓRIA DEFINIDOS NO RTQ-C 
E ETAPAS DE CONCEPÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA.  
PARAMETRO RTQ-C: ETAPA DE PROJETO: 

PAF 

ORIENTAÇÃO DAS FACHADAS DA EDIFICAÇÃO COM RELAÇÃO 
AO CONFORTO. 
TAMANHO E ORIENTAÇÃO DAS ABERTURAS PARA 
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL. 

AVS E AHS DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROTEÇÃO SOLAR DE 
ABERTURAS. 

TRANSMITÂNCIA 
TÉRMICA E 
ABSORTÂNCIA SOLAR.  

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DAS PAREDES DA 
ENVOLTÓRIA. 
CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DA COBERTURA. 

DEFINIÇÃO DAS CORES DAS FACHADAS E COBERTURA.  
FS  DEFINIÇÃO DO MODELO DE ESQUADRIAS.  
FF  DEFINIÇÃO DA FORMA (GEOMETRIA) DA EDIFICAÇÃO. 
PAZ DEFINIÇÃO SOBRE O USO DE ABERTURAS ZENITAIS. 
FA DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE PAVIMENTOS E PÉ-DIREITO.  
FONTE: (GALAFASSI, 2012). 

Além disso, GALADASSI (2012) identificou, de acordo com o grupo de arquitetos que 

participaram do estudo, qual é o grau de importância de decisões de projeto de acordo com as 

etapas definidas pelo pesquisador. Os dados são mostrados na Tabela 5.3.  

Assim, as Tabelas 5.2 e 5.3 podem ser tomadas como referência para estabelecer em que 

etapas do projeto de arquitetura os requisitos e parâmetros do RTQ-C podem ser definidos. Este 

procedimento pode ser interessante, pois se evita que várias decisões sejam tomadas 

simultaneamente. Contudo, é necessário monitorar as variáveis já definidas para garantir um 

ICenv adequado (equações de 2 a 11, de acordo com a zona bioclimática), à medida que mais 

decisões de projeto sejam definidas em etapas posteriores. Cabe ressaltar que as decisões não 

são tomadas isoladamente, pois estão associadas a outros requisitos de projeto como o programa 



112 
 

de necessidades, padrão de acabamento e critérios de manutenção definidos pela instituição, 

entre outros.  

Para assegurar que toda atividade necessária seja identificada, claramente definida e 

reduzir o risco de alguma não ser considerada, sugere-se que seja elaborada a Estrutura 

Analítica do Projeto (EAP) (NICHOLAS, 2012). 

TABELA 5.3 - IMPORTÂNCIA PARA DECISÕES DE PROJETO DE ARQUITETURA NAS ETAPAS 
PROJETUAIS RELATIVAS ÀS AÇÕES DE ETIQUETAGEM DE EDIFICAÇÕES PELO RTQ-C.  

DESCRIÇÃO/ ETAPA ESTUDO 
PRELIMINAR ANTEPROJETO DETALHAMENTO 

DEFINIÇÃO DA FORMA DA 
EDIFICAÇÃO. 4 4 4 

DIMENSÃO/ORIENTAÇÃO DE 
ABERTURAS.  3 3 2 

CARACTERÍSTICAS DA 
ENVOLTÓRIA – PAREDE. 2 4 3 

CARACTERÍSTICAS DA 
ENVOLTÓRIA – COBERTURA. 3 4 3 

ORIENTAÇÃO DAS FACHADAS. 4 3 1 
ALTURA DA EDIFICAÇÃO. 4 3 1 
MODELOS DE ESQUADRIAS. 2 3 4 
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO SOLAR. 3 4 4 
ABERTURAS ZENITAIS. 4 3 3 
CORES DE FACHADAS E 
COBERTURAS. 3 4 4 
LEGENDA: 4 REPRESENTA MAIOR IMPORTANCIA E ZERO NENHUMA IMPORTÂNCIA 
FONTE: (GALAFASSI, 2012). 

5.3.1.3. ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO (EAP). 

A EAP é o arranjo dos produtos do projeto em componentes menores e facilmente 

gerenciáveis, fornecendo uma visão estruturada, já que apresenta uma visão hierárquica do 

escopo do trabalho a ser executado pela equipe de projeto. No contexto da EAP os produtos ou 

entregas são resultados das atividades e não a atividades propriamente ditas.  

O desenvolvimento da EAP se inicia com a divisão do projeto em atividades principais, 

as quais são divididas em atividades menores que, por sua vez, são subdivididas em pacotes de 

trabalho. Com esse detalhamento, diminui o escopo e a complexidade das atividades. O objetivo 

é reduzir o projeto a pacotes de trabalho, claramente definidos para que possa ser facilmente 

planejado, orçado, programado e monitorado (NICHOLAS, 2012). Na Figura 5.2 é mostrada 

uma proposta simplificada de EAP.     

   É neste momento que devem ser identificadas as atividades necessárias para que o 

projeto da edificação obtenha a ENCE de nível máximo. Dessa forma, destaca-se na EAP as 

atividades que visam a conformidade do projeto com a IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 

2014) como, por exemplo, cursos de capacitação, contratação de consultores e desenvolvimento 
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FIGURA 5.2 – PROPOSTA SIMPLIFICADA DE UM MODELO DE EAP PARA O ESTUDO PROPOSTO.  
EAP DE PROJETO DE UMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA COM ENCE GERAL DE PROJETO NÍVEL “A”.  

1 - PROCEDIMENTOS 
INICIAIS. 

 2- ESTUDOS DE 
VIABILIDADE. 

 3 – PLANOS DE 
GERENCIAMENTO. 

 4 – LICITAÇÕES.  5 – PROJETOS.  6 – CONSULTORIA EM 
ETIQUETAGEM. 

 7 – ENCERRAMENTO.       
                

1.1 - PROGRAMA DE 
NECESSIDADES. 

 2.1 – TÉCNICA.  3.1- ESCOPO.  4.1 – CONSULTORIA 
ETIQUETAGEM.  

 5.1 – ARQUITETURA.    7.1 – RECEBIMENTO 
DEFINITIVO DOS 
PROJETOS.  

     6.1 – RELATÓRIO 
PRELIMINAR DOS 
ESTUDOS DE 
VIABILIDADE.  

 
          
1.2 – CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO EM 
ETIQUETAGEM.  

 2.2 – FINANCEIRA.  3.2 – 
CRONOGRAMA. 

   5.1.1 – ANTEPROJETO.     
   4.1.1 – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 
   7.2 – RECEBIMENTO 

DOS DOCUMENTOS 
DO OIA.  

           

 

 2.3 – 
SOCIOAMBIENTAL. 

 3.3 – CUSTOS.     5.1.2 – PROJETO 
COMPLETO.  

 
6.2 – RELATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO DOS 
ANTEPROJETOS. 

 
   4.1.2 – EDITAL.      
          7.3 – ENCERRAMENTO 

DOS CONTRATOS.   2.4 – 
ORÇAMENTÁRIA. 

 3.4- QUALIDADE.    5.2 – ESTRUTURA.   
   4.1.3 – 

PROCEDIMENTOS 
DE LICITAÇÃO.  

    
         

6.3 – RELATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO DOS 
PROJETOS.  

   
 2.5 – RELATÓRIOS 

TÉCNICOS E DE 
ESTUDOS. 

 3.5 -  RECURSOS 
HUMANOS.  

  5.2.1 – ANTEPROJETO.   
7.4 – DOCUMENTAR 
LIÇOES APRENDIDAS. 

        
   4.1.4 – CONTRATO.       

      5.1.2 – PROJETO 
COMPLETO. 

   
   3.6- 

COMUNICAÇÕES. 
     6.4 – RELATÓRIO 

FINAL DE 
CONFIRMAÇÃO DA 
ENCE.  

   
    4.2 – EMPRESA DE 

PROJETO.  

       
      5.3 – INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS. 
    

   2.7 – RISCOS.       
              
     4.2.1 – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 
 5.3.1 – ANTEPROJETO.  6.5 – SUBMISSÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO AO 
OIA PARA EMISSÃO 
DA ENCE.  

   
   2.8- AQUISIÇÕES.       
             
     4.2.2 – EDITAL.  5.3.2 – PROJETO 

COMPLETO. 
    

   2.9 – PARTES 
INTERESSADAS. 

       
              

      4.1.3 – 
PROCEDIMENTOS 
DE LICITAÇÃO. 

 5.4 – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS.  

     
            
              
         5.4.1 – ANTEPROJETO.      
      4.2.4 – CONTRATO.       
              
        5.4.2 – PROJETO 

COMPLETO. 
     

             
               
        5.n – DEMAIS PROJETOS.      
             
               
        5.n+1 – 

COMPATIBILIZAÇÕES. 
     

             

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.   
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de relatórios com informações sobre a conformidade dos projetos com os requisitos do RTQ-C 

(RTQ-C, 2010), em cada fase de projeto ou em cada pacote de trabalho. Destaca-se também, o 

desenvolvimento do plano de gerenciamento como parte das atividades do projeto e a 

documentação das lições aprendidas, onde serão arquivadas as experiências obtidas, que pode 

ser útil como ativo de processo organizacional para em futuros planos de gerenciamento.  

5.3.1.4. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE ESCOPO E/OU 
REQUISITOS DO PROJETO.  

À medida que o projeto vai sendo desenvolvido é comum que situações não previstas 

ocorram, impactando nas diretrizes estabelecidas no seu plano de gerenciamento, o que pode 

exigir mudanças de requisitos ou de escopo. Dessa forma, é conveniente estabelecer um 

procedimento para garantir que as mudanças propostas serão de conhecimento do gerente de 

projetos e equipe, e, se for o caso, das partes interessadas. Por exemplo, uma nova solicitação 

do cliente da instituição pode alterar parâmetros estabelecidos no programa de necessidades e 

afetar a estratégia bioclimática adotada pelo arquiteto da equipe que, consequentemente, pode 

afetar o conforto térmico de determinado ambiente ou mesmo impactar o escopo do projeto de 

climatização e de instalações elétricas.  

Ter um procedimento definido permite a participação de todos os envolvidos no projeto 

para a repactuação do escopo e requisitos. Na Figura 5.3 é mostrado um exemplo de 

procedimento para solicitação de mudanças no projeto. O procedimento deve ser estabelecido 

em conformidade com o plano de gerenciamento das comunicações do projeto.  

Um procedimento para alteração de escopo pode ser essencial para garantir a qualidade 

das atividades do projeto. Conforme a revisão bibliográfica, COLLINS e PARRISH (2014) 

identificaram que 54,71% das mudanças de projeto são solicitadas por clientes e proprietários, 

enquanto 31,77% tem origem em erros ou omissões, conforme mostrado na Tabela 3.19. 

5.3.2. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS.  

No plano de gerenciamento de custos são definidos os recursos financeiros para a 

conclusão das atividades do projeto. São estabelecidas as políticas, diretrizes, procedimentos e 

documentações para o controle de custos do projeto. No caso de instituições públicas, as 

diretrizes e procedimentos para contratação de serviços, definição de custos e execução 

financeira são definidos por leis, decretos e/ou regulamentos específicos das instituições. Em 

algumas organizações, o prognóstico e análise do desempenho financeiro do projeto são 

realizados fora do seu escopo (PMBOK, 2013).    
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FIGURA 5.3 – EXEMPLO DE MODELO DE PROCESSO PARA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ESCOPO.  

 
 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA VIA SOFTWARE BIZAGI MODELER (BIZAGI, 2018). 
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Dessa forma, o gerenciamento dos custos será definido de acordo com os fatores 

ambientais (exigências legais e normativas) e ativos de processos organizacionais da instituição 

(políticas e diretrizes internas), cabendo apenas os registros destes procedimentos no plano de 

gerenciamento dos custos. Contudo, a definição do escopo do projeto e seus requisitos podem 

contribuir para a elaboração mais precisa do orçamento e reduzir a probabilidade de 

formalização de aditivos financeiros durante a vigência de contratos administrativos. Deve-se 

constatar que, o custo estimado, a qualquer momento, tem como base as informações 

disponíveis do projeto (OBERLENDER, 2000). 

Quanto a dimensão dos custos, deve-se verificar a necessidade de contratação de 

consultores em etiquetagem de edificações para auxiliar a equipe de projeto e/ou com cursos de 

capacitação. Esses custos podem ser progressivamente eliminados em projetos futuros pelo 

aprendizado adquirido. Deve-se, ainda, considerar os custos de contratação de OIA para 

avaliação da conformidade dos projetos e emissão da ENCE.  

O custo da emissão da ENCE por um OIA pode ser verificado, a título de exemplo, na 

Tabela 5.4, que mostra o registro de propostas de preço para a contratação de OIA para inspeção 

e emissão da ENCE de Projeto de um conjunto de edificações do Exército Brasileiro no Paraná. 

Deve-se notar na Tabela 5.4 a especificação dos serviços conforme o escopo definido. As 

contratações são para serviços de inspeção de projetos e emissão de ENCE geral e parcial, pelo 

método prescritivo dos sistemas de envoltória e iluminação, com e sem bonificação, conforme 

a área construída da edificação. Serviços para emissão de ENCE pelo método de simulação 

computacional tem maior custo e cronograma, devendo ser previstos nos respectivos planos.  

Os custos de simulação computacional durante a fase de projeto da edificação para a 

verificação de conforto térmico de ambientes ventilados naturalmente ou não climatizados, se 

for o caso, também devem ser previstos na planilha orçamentária. Contudo, cabe definir se estes 

custos devem fazer parte do escopo dos serviços da empresa de projeto ou do consultor em 

etiquetagem, ou se estes serviços serão de responsabilidade dos profissionais da instituição 

contratante. 

Cabe mencionar que o RTQ-C (RTQ-C, 2010) estabelece os pré-requisitos dos softwares 

e arquivos bioclimáticos para simulação computacional, ou seja, não são aceitos a utilização de 

qualquer software. Além disso, se necessário, deve-se definir se o custo para submissão dos 

documentos e projetos ao OIA para emissão da ENCE estará no escopo do consultor contratado. 

Se não, a instituição deve realizar mais um processo licitatório para definir qual OIA será 

responsável para avaliação e emissão da ENCE de projeto. A definição destes custos deve estar 

em conformidade com o plano de gerenciamento de aquisições do projeto.  
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TABELA 5.4 – PROPOSTAS DE PREÇO PARA INSPEÇÃO DE PROJETO E EMISSÃO DA ENCE OBTIDAS 
EM PROCESSO DE LICITAÇÃO.  

ID DESCRIÇÃO DO TIPO DE ENCE ÁREA DA 
EDIFICAÇÃO 

NOME/ RAZÃO SOCIAL 
DA LICITANTE 

PROPOSTA 
DE PREÇO 

1 

ENCE PARCIAL PARA OS SISTEMAS 
DE ENVOLTORIA E ILUMINAÇÃO, 
SEM BONIFICAÇÃO; AVALIADA 
PELO MÉTODO PRESCRITIVO.  

780,89 m2 

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI. 

R$ 
7.980,00 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PELOTAS. 

R$ 
5.574,00 

2 

ENCE PARCIAL PARA OS SISTEMAS 
DE ENVOLTORIA E ILUMINAÇÃO, 
SEM BONIFICAÇÃO; AVALIADA 
PELO MÉTODO PRESCRITIVO. 

1.150,52 m2 

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI. 

R$ 
7.980,00 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PELOTAS. 

R$ 
5.797,00 

3 

ENCE PARCIAL PARA OS SISTEMAS 
DE ENVOLTORIA E ILUMINAÇÃO, 
SEM BONIFICAÇÃO; AVALIADA 
PELO MÉTODO PRESCRITIVO. 

974,75 m2 

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI 

R$ 
7.980,00 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PELOTAS. 

R$ 
4.682,00 

4 

ENCE GERAL PARA OS SISTEMAS DE 
ENVOLTORIA, ILUMINAÇÃO E AR 
CONDICIONADO, COM 
BONIFICAÇÃO POR USO RACIONAL 
DE ÁGUA; AVALIADA PELO MÉTODO 
PRESCRITIVO. 

3.316,72 m2 

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI 

R$ 
7.980,00 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PELOTAS. 

R$ 
10.720,00 

5 

ENCE GERAL PARA OS SISTEMAS DE 
ENVOLTORIA, ILUMINAÇÃO E AR 
CONDICIONADO, COM 
BONIFICAÇÃO POR USO RACIONAL 
DE ÁGUA; AVALIADA PELO MÉTODO 
PRESCRITIVO. 

574,48 m2 

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI 

R$ 
7.980,00 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PELOTAS. 

R$ 
9.141,00 

FONTE: (COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS/5, 2016).  

Conforme verificado por CARVALHO et al. (2010), o custo da simulação computacional 

para comprovar o Percentual de Horas Ocupadas em Conforto (POC) igual ou acima de 80% 

em ambientes naturalmente ventilados ou não condicionados é um processo de custo elevado e 

de conhecimento apenas de uma pequena parcela de profissionais do mercado.  

5.3.3. PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA. 

No gerenciamento do cronograma são estabelecidas as políticas, procedimentos e 

documentação para o planejamento, desenvolvimento, execução e controle do cronograma do 

projeto. Estimar o tempo de duração das atividades requer determinar o esforço de trabalho para 

concluí-la.  

A EAP associada às informações do plano de gerenciamento de custos, riscos, recursos 

humanos e ao cronograma definido preliminarmente no TAP pode ser usada como base para o 

desenvolvimento do plano de gerenciamento do cronograma do projeto. Estabelecer o 

cronograma conforme os produtos definidos na EAP permite verificar pontualmente quais 

atividades podem comprometer o cronograma do projeto. Os níveis de requisitos definidos 

influenciarão significativamente no cronograma. Ao estimar o cronograma por projetos 

similares concluídos, os níveis de conformidade dos requisitos exigidos podem ser diferentes 

do projeto em questão, bem como as condições existentes e o nível de informação disponível. 
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Além disso, fatores ambientais, estrutura e cultura organizacional podem influenciar o 

processo, bem como ativos de processos organizacionais como, por exemplo, ferramentas de 

monitoramento, informações históricas, procedimentos e diretrizes para aprovação de etapas 

dos projetos. O planejamento do cronograma pode ser definido por meio de reuniões entre a 

equipe de projeto e partes interessadas, considerando os aspectos citados. O cronograma 

proposto deve ter um nível de exatidão; associação com procedimentos organizacionais como 

prazos para aprovação de etapas; verificação de conformidade de requisitos por parte dos 

servidores e tramitação de documentos na instituição; indicação de ações para mitigar desvios 

do cronograma pactuado; e regras de medição de desempenho.    

Além da estimativa de atividades do projeto, o cronograma deve considerar o número de 

submissões e o tempo requerido pela equipe de fiscalização do contrato e consultor em 

etiquetagem para análise das soluções propostas nos estudos de viabilidade, anteprojeto e 

projeto completo. Cabe ressaltar que, a fase conceitual da edificação é a mais importante, 

principalmente, para fins de eficiência energética e, no caso de o cronograma não ser adequado, 

a qualidade pode ser comprometida.  

O plano de gerenciamento do cronograma deve prever situações que não justifiquem a 

sua adequação através da formalização de aditivos contratuais. Por exemplo, projetos 

submetidos à aprovação que, frequentemente, estão em não conformidade com normas técnicas, 

legislação e/ou com os requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010) e RAC (RAC, 2013); limitado 

detalhamento em representações gráficas e/ou inconsistências e omissões em documentos; não 

devem ser justificativas para adequação do cronograma. Deve-se prever um número máximo 

de submissão de projetos aos fiscais do contrato para aprovação. Acima deste, devem ser 

previstas sanções administrativas e financeiras no contrato.  

Consultas periódicas devem ser feitas à equipe de projeto para identificar com 

antecedência se existem situações que podem comprometer o cronograma. Assim, os 

profissionais da instituição contratante devem adotar procedimento de forma a solicitar 

informações, periodicamente, da evolução das atividades da empresa contratada. É um erro da 

equipe de projeto aguardar o fim dos prazos para verificar se uma determinada atividade foi 

finalizada. Dessa forma, deve-se propor que o cronograma do projeto seja atualizado e avaliado 

periodicamente, seja por meio de ferramenta eletrônica específica ou mesmo em reuniões 

semanais, conforme previsto no plano de gerenciamento de comunicação.  

O gestor do projeto deve monitorar através de registro pessoal em quais atividades os 

membros de sua equipe estão sendo exigidos na instituição. É comum em instituições públicas 

profissionais atuando não só na elaboração de projetos, mas também em atividade de 



119 
 

fiscalização de contratos de obras e de manutenção. Neste contexto, as atividades de projeto 

passam a não ser prioritárias.   

Nas análises de mudanças de escopo do projeto deve-se estabelecer previamente como 

estas terão impacto no cronograma, principalmente, quando se tratar de mudanças de 

desempenho. Pode-se definir no plano de gerenciamento do cronograma um processo de 

solicitação de mudança, alinhado com o plano de gerenciamento de comunicação.  

A definição de um cronograma adequado depende da experiência de projetos anteriores. 

Dessa forma, devem ser registradas as ações que influenciarem o cronograma do projeto, 

principalmente, nas fases de estudos preliminares e anteprojeto.  O plano de gerenciamento 

pode auxiliar na definição do cronograma físico-financeiro do contrato de prestação de serviços 

pela empresa contratada.  

Conforme HWANG e NG (2013), a fase de planejamento de edificações sustentáveis 

requer um cronograma mais extenso em relação às edificações tradicionais devido à dificuldade 

de compreensão dos requisitos dos regulamentos e necessidade de maior detalhamento e 

cronograma de aprovação dos projetos. Dessa forma, o plano de gerenciamento de risco deve 

propor ações para mitigar os possíveis impactos de cronograma por causa das ações de 

eficiência energética. 

Com relação à etiquetagem de edificações, o cronograma do projeto deve prever o prazo 

necessário para a avaliação da conformidade do projeto e emissão da ENCE por parte da OIA, 

e se for o caso, para as atividades de consultoria. Por exemplo, RODRIGUES et al. (2012) 

apontam que o prazo necessário para a avaliação de um projeto de baixa complexidade pelo 

OIA para emissão da ENCE é de cerca de 29 dias úteis, ou seja, aproximadamente seis semanas. 

O CREA-MS (2017), em edital de pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação 

de serviços de Consultoria e Etiquetagem de Projeto de Reforma e Ampliação do edifício sede 

do CREA-MS, estabeleceu 15 dias para levantamento e análises preliminares, 60 dias para 

emissão de relatórios de orientações e reanálises, e 90 dias para emissão de relatório final.  

5.3.4. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE. 

O plano de gerenciamento da qualidade do projeto pode ser a etapa mais importante 

considerando as ações de etiquetagem. Nas análises de projetos mencionadas por RODRIGUES 

et al. (2012) foi comum o recebimento pelo OIA de projetos com informações incompletas nos 

memoriais descritivos, relatórios, desenhos técnicos, plantas e especificações; ou o envio de 

plantas arquitetônicas não concluídas. Esses fatos podem impactar diretamente o cronograma 

das atividades do projeto.   
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O plano de gerenciamento da qualidade determina as políticas, objetivos e 

responsabilidades para que sejam cumpridos os requisitos do projeto. Dessa forma, o plano de 

gerenciamento deve propor metodologias para a avaliação da qualidade pretendida, de forma 

que o gerente de projeto e sua equipe verifiquem, previamente, se os produtos que estão 

desenvolvendo estão em conformidade com o exigido. O plano de gerenciamento da qualidade 

deve ser realizado de acordo com outros planos de planejamento como, por exemplo, escopo, 

cronograma e riscos.  

Se o objetivo é estabelecer indicadores predominantemente econômicos como, por 

exemplo, de cronograma e custo, estes podem ser adequadamente comprovados. Já a 

verificação da qualidade das soluções e produtos do projeto é mais complexa. Esses fatores 

podem exigir a definição de índices ponderados, estruturas de comparação e avaliações 

independentes (AIA, 2007). 

Nos requisitos definidos no escopo são apresentadas as principais entregas do projeto e 

os detalhes técnicos que podem auxiliar no gerenciamento da sua qualidade. Fatores ambientais 

da instituição como regulamentações de órgãos governamentais e de fiscalização; requisitos 

normativos; diretrizes de projeto de edificações da instituição; e percepções culturais das partes 

interessadas podem influenciar na avaliação. Ativos de processos organizacionais como 

políticas; procedimentos; e diretrizes organizacionais de percepção de qualidade podem auxiliar 

na elaboração e implementação de ferramentas de gestão da qualidade do projeto.   

Os indicadores de qualidade podem ser previstos em contrato, e caso sejam 

insatisfatórios, devem ser previstas sanções administrativas como notificações, advertências e 

multas, ou mesmo rescisão de contrato. Podem ser definidos conceitos de avaliação em cada 

área de projeto, que podem ser aplicados ao final da cada entrega ou atividade executada. Além 

de indicadores técnicos de avaliação das soluções e produtos do projeto, podem ser analisadas 

questões gerenciais e de satisfação das partes interessadas. Deve-se considerar que a aprovação 

da etapa é condição para o início da etapa seguinte (ANDERY et al., 2012).  

Sugere-se que os projetos sejam avaliados sob três perspectivas: qualidade das soluções 

apresentadas; da interação dos profissionais da equipe de projeto contratada com os 

profissionais da instituição contratante e a apresentação dos produtos do projeto. A avaliação 

envolvendo as soluções deve estar de acordo com as especificações definidas no programa de 

necessidades e requisitos definidos pelas partes interessadas; conformidade com normas 

técnicas, legislação e exigências de órgãos externos de fiscalização; e com os requisitos do 

RTQ-C e RAC. A avaliação envolvendo a qualidade da interação dos profissionais contratados 

pode ser realizada através da assiduidade a reuniões, nível de compartilhamento de 
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informações, tempo de resposta aos questionamentos, nível de compatibilização de projetos, 

entre outros. Por fim, a qualidade do produto pode ser avaliada pelo nível de clareza e 

objetividade na descrição dos documentos do projeto, qualidade de detalhes gráficos, 

conformidade com normas, especificações técnicas, conformidade com as informações 

necessárias estabelecidas no RAC (RAC, 2013), entre outros.  

Recomenda-se que estas avaliações sejam realizadas de forma consensual com os 

profissionais da empresa contratada por meio de debates e discussões, que deverão assinar o 

documento com os representantes da instituição avaliadora. As justificativas do conceito dado 

na avaliação devem ser registradas. Indicadores gerais e parciais de qualidade podem ser usados 

como diretrizes para prever sanções em contrato e estabelecer os níveis e critérios mínimos de 

qualidade. Ao estabelecer uma avaliação ao final de cada etapa ou entrega definida na EAP, 

busca-se um momento para que todos os profissionais da equipe possam discutir e analisar, com 

os indicadores pré-estabelecidos, a conformidade das soluções e dos produtos do projeto. 

Cumprir os objetivos do cronograma precipitando as inspeções de qualidade planejadas pode 

resultar em erros não detectáveis, podendo comprometer as ações das fases seguintes do projeto.  

Na Tabela 5.5 é mostrado um exemplo simplificado de ferramenta para o controle de 

qualidade das atividades do projeto.  

TABELA 5.5 - EXEMPLO SIMPLIFICADO DE FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DE 
QUALIDADE NAS ENTREGAS DOS PRODUTOS DO PROJETO.  

ID ITEM AVALIADO CONCEITOS 
MI I IN S MS NA 

A1 PRAZO DE ENTREGA.  X      
A2 CONFORMIDADE AOS REQUISITOS.   X     
A3 Nº DE REVISÕES DE PROJETO.   X    
A4  QUALIDADE DAS SOLUÇÕES ADOTADAS.    X   
A5 QUALIDADE NA INTERAÇÃO NO PROJETO. 

5.1 ASSIDUIDADE EM REUNIÕES.    X   
5.2 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES.   X    
5.3 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS.  X     

A6 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO. 
6.1 DESCRIÇÃO CLARA E OBJETIVA. X      
6.2 NÍVEL DE DETALHAMENTO DO PROJETO.   X    
6.3 CONFORMIDADECOM NORMAS.     X  

IGQ* INDICADOR GERAL DE QUALIDADE  
CONCEITOS MI: MUITO INSATISFEITO IN: INDIFERENTE MS: MUITO SATISFEITO 

I: INSATISFEITO S: SATISFEITO NA: NÃO APLICÁVEL 
FONTE: ADAPTADO DE (COSTA, 2005) 

*DEFINIDOS POR MÉDIA SIMPLES OU PONDERADA DOS SUBITENS.  

Alguns requisitos podem ser avaliados objetivamente, evitando discussões e debates 

quanto à análise da qualidade, que pode ser subjetiva. Contudo, algumas avaliações não são 

passíveis de análise estritamente objetiva. Assim, pode-se estabelecer algumas diretrizes para 
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eliminar análises simplesmente subjetivas. Na Tabela 5.6 são mostrados exemplos de critérios 

que podem ser aplicados para a avaliação da qualidade no projeto de forma mais objetiva.  

Especificamente, em relação às ações de etiquetagem, deve-se definir como indicadores 

de qualidade os pré-requisitos gerais e específicos estabelecidos no RTQ-C (RTQ-C, 2010); na 

ABNT NBR 15220 (ABNT, 2008) e nos requisitos definidos no RAC (RTQ-C, 2010), que 

orienta como a documentação dos projetos deve ser apresentada ao OIA para a avaliação e 

emissão da ENCE. Para a avaliação preliminar dos projetos pode ser usada a ferramenta 

Webprescritivo (LABEEE, 2018), que é um serviço web gratuito de avaliação da ENCE pelo 

método prescritivo, desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações 

(LabEEE), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para auxiliar profissionais de 

arquitetura e engenharia no desenvolvimento de projetos para a obtenção da ENCE.     

TABELA 5.6 - PROPOSTA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DE PROJETOS E DOCUMENTOS.  

ID FORMÚLA, CRITÉRIO OU DIRETRIZ. 

A1 
= Nº EFETIVO DE DIAS / Nº DE DIAS PREVISTOS PARA A ATIVIDADE 

MI: A1 > 1,20 I: 1,20 > A1 > 1,05  IN: A1 ≅ 1 S:1,00 >A1> 0,95 MS: A1< 0,95 

A2  
= Nº DE REQUSITOS EM CONFORMIDADE / N° DE REQUISITOS PREVISTOS NO 
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO  
MI: A2 > 1,20 I: 1,20 > A2 > 1,05 IN: A2 ≅ 1 S:1,00 >A2> 0,95 MS: A2 < 0,95 

A3 
= Nº DE REVISOES EFETIVAS DE PROJETO E DOCUMENTOS / Nº DE REVISOES 

DE PROJETO E DOCUMENTOS DEFINIDAS NO PLANO DE GERENCIAMENTO 
MI: A2 > 1,20 I: 1,20 > A2 > 1,05 IN: A2 ≅ 1 S:1,00 >A2> 0,95 MS: A2 < 0,95 

A4* CRITÉRIOS QUANTO A ECONOMICIDADE DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS 
PROPOSTOS E DESEMPENHO DA EDIFICAÇÃO.  

A5*  AVALIADO DE ACORDO COM A COMUNICAÇÃO FORMAL ESTABELECIDA 
ENTRE OS ENVOLVIDOS.  

A6*  ATENÇÃO AOS REQUISITOS DO RTQ-C E RAC.   

IGQ AVALIAÇÃO NÚMERICA: IGQ = (A1+A2+A3+A4+A5+A6)/(6) 
MI = 0 I=2,5 IN=5 S=7,5 MS=10 

CONCEITOS 
MI: MUITO INSATISFEITO. IN: INDIFERENTE. MI: MUITO INSATISFEITO 
I: INSATISFEITO. S: SATISFEITO. *CONFORME O TIPO DE PROJETO.  

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

O plano de gerenciamento de qualidade pode uniformizar a aplicação dos requisitos do 

RTQ-C e RAC (RTQ-C, 2010). Segundo RODRIGUES et al. (2012) a subjetividade na 

interpretação do RTQ-C e RAC pode proporcionar resultados discrepantes entre as avaliações 

realizadas pelo consultor, o OIA, ou entre consultor e projetistas. Essa situação é evidente 

quando se verifica a recorrência de consultas aos laboratórios responsáveis pelos 

esclarecimentos sobre etiquetagem e uso de documentos extraoficiais, como os manuais de 

interpretação do RTQ-C e RAC, elaborados para diminuir as margens de interpretação 

(RODRIGUES et al., 2012).  
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É prática comum na abordagem IPD a definição de indicadores de qualidade de projetos, 

que periodicamente são verificados para monitorar o progresso e qualidade (AIA, 2007). O 

cliente é responsável pela determinação do escopo e requisitos do projeto, mas os indicadores 

de qualidade podem ser definidos em comum acordo com a equipe de projeto. Dessa forma, é 

necessário que cada profissional da instituição tenha definido, antecipadamente, os resultados 

esperados das ações sob sua responsabilidade, e como estas podem afetar as demais ações do 

projeto (AIA, 2007). Por exemplo, para atender determinado requisito, um projetista pode 

necessitar de mais recursos humanos ou de cronograma mais extenso, que podem ter impacto 

de outras atividades do projeto.   

Quanto a avaliação das soluções técnicas de projeto, verificou-se na revisão bibliográfica 

deste estudo que a maior parte dos produtos e materiais disponíveis no mercado não possui 

informações adequadas de suas características térmicas, sendo as principais pendências as da 

condutividade térmica e absortância (VELOSO et al., 2011). Para contornar esse problema, 

deve-se verificar a possibilidade de adotar valores aproximados indicados na ABNT NBR 

15220 (RODRIGUES et al., 2012) e no site do Projeteee – Projetando Edificações 

Energeticamente Eficientes (PROJETEEE, 2017). 

5.3.5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.   

Planejar o gerenciamento dos recursos humanos permite identificar as responsabilidades, 

habilidades e relações hierárquicas no projeto.  O plano define formas de gestão das pessoas do 

projeto; identificação das necessidades de capacitação e treinamento; estratégias de construção 

da equipe; disponibilidade de recursos humanos; entre outros. O plano deve orientar na 

definição, capacitação, avaliação e gerenciamento dos recursos humanos. Os requisitos 

definidos no plano do gerenciamento do escopo podem ser o ponto de partida para determinar 

o perfil da equipe de projeto. Além disso, os fatores ambientais, cultura e estrutura 

organizacional, recursos humanos e dispersão geográfica das equipes podem influenciar 

significativamente as atividades e escolhas da equipe do projeto. Nem sempre as instituições 

públicas possuem os recursos humanos adequados para desenvolver suas atividades, seja pelo 

número de profissionais disponíveis ou pela capacidade técnica e intelectual.  

Nos projetos relatados por RODRIGUES et al. (2012) quanto a aplicação dos requisitos 

do RTQ-C (RTQ-C, 2010) em projeto de edificações foi observado que o assunto requer um 

nível de especificidade não familiar aos projetistas devido à falta de profissionais que 

incorporem as ações de etiquetagem desde o início das atividades do projeto, ou mesmo a falta 

de dados, sendo comum que certas informações sejam abordadas somente durante a obra.  
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Além disso, VELOSO et al. (2011), TCU (2017) e WONG et al., (2017) verificaram que 

é essencial a capacitação de profissionais e conscientização dos clientes. Dessa forma, a 

avaliação quanto ao nível de conhecimento em etiquetagem de edificações pode ser realizada 

conforme exemplo mostrado na Tabela 5.7. Pode-se criar critérios com notas mínimas para 

avaliar se os profissionais envolvidos no projeto possuem os conhecimentos básicos para 

realizar as atividades do projeto proposto.  

Parte da equipe envolvida no projeto somente será conhecida após a realização de 

processo licitatório, se for o caso. Dessa forma, a Tabela 5.7 pode ser utilizada para verificar o 

nível de especialização dos profissionais da empresa vencedora do processo de licitação quanto 

ao conhecimento em etiquetagem de edificações.  
 

TABELA 5.7 - EXEMPLO SIMPLIFICADO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS MEMBROS DA 

EQUIPE DE PROJETO. 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO APURADO. NOTA 
NORMA ABNT NBR 15220. 2 1 1 3 3 2 1 1 1,7 
CONCEITOS SOBRE PROCESSO DE 
ETIQUETAGEM. 2 3 3 3 1 1 1 1 1,8 

REQUISITOS DO RTQ-C PARA AVALIAÇÃO DA 
ENVOLTÓRIA.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

REQUISITOS DO RTQ-C PARA AVALIAÇÃO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. 3 1 3 2 1 3 3 3 2,4 

REQUISITOS DO RTQ-C PARA AVALIAÇÃO DO 
SISTEMA DE AR CONDICIONADO. 1 1 1 1 1 2 2 2 1,4 

LEGENDA:  
0 NENHUM. 2 INTERMEDIÁRIO.     
1 BÁSICO. 3 AVANÇADO.     

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.  

Como já abordado na revisão bibliográfica, as modalidades previstas na Lei de Licitações 

não garante que a melhor empresa será contratada. Dessa forma, deve-se proceder com 

avaliações preliminares quanto ao nível de conhecimentos que, caso seja insatisfatório, o 

gerente de projetos deve propor à equipe o monitoramento mais intenso das atividades.  
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Se os profissionais da instituição contratante e empresa contratada não possuem 

conhecimento mínimo da etiquetagem de edificações, o desempenho final do projeto pode ser 

comprometido. Por isso, podem ser necessárias respostas proativas como treinamento, 

contratação de profissionais de consultoria, reavaliação de cronograma e mudanças de escopo 

do projeto. Essas ações devem ser consideradas nos planos auxiliares de custos, cronograma e 

risco, e podem ser usados como justificativa para a realização de cursos de capacitação e 

contratação de consultores, por exemplo.  

Quanto a disponibilidade de profissionais para um projeto específico, pode-se elaborar 

uma planilha no plano de gerenciamento de recursos humanos para identificar os níveis de 

comprometimento dos membros da equipe com outros projetos da instituição. Como já 

abordado, é comum em instituições públicas que servidores estejam envolvidos em várias 

atividades ao mesmo tempo como, por exemplo, na elaboração de projetos de sua especialidade, 

fiscalização de contratos de obras, manutenção predial e gestão de contratos. Em projetos de 

menor complexidade há uma tendencia em não fazer qualquer planejamento ou programação 

formal, o que pode tornar complexo e frustrante o gerenciamento simultâneo de vários projetos. 

O gerente funcional deve desenvolver um plano de alocação de recursos humanos para cada 

projeto para garantir que cada recurso esteja disponível quando for necessário 

(OBERLENDER, 2000). Além disso, o gerente de projeto deve ter conhecimento das outras 

atividades que os membros da sua equipe realizam e verificar se este fato não está ocasionando 

problemas no projeto sob sua gestão.  

As atribuições e responsabilidades do projeto devem ser formalizadas e documentadas. 

Tais definições devem estar relacionadas com os requisitos definidos no escopo. Um 

instrumento eficiente para registrar as atribuições e responsabilidades no projeto é a Matriz de 

Responsabilidade. A definição clara das responsabilidades no projeto evita situações de dúvidas 

e conflitos entre seus membros. Na Tabela 5.8 é mostrado um exemplo simplificado da Matriz 

de Responsabilidades. 

Quanto às atividades que visam garantir a eficiência energética da edificação, na matriz 

podem ser identificados os responsáveis por atividades como simulações computacionais, 

estudos preliminares, aprovação de etapas de projeto, entre outros.  

Definidas as responsabilidades, pode-se representar graficamente a estrutura 

organizacional e hierarquica do projeto. Essa representação tem maior relevância em projetos 

mais complexos e com número considerável de membros. Destaca-se que esta estrutura 

representa apenas a hierarquia das atividade do projeto, e por isso, deve ser compatibilizada 

com a estrutura funcional da instituição. A compatibilização pode ser implementada  por  uma   
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TABELA 5.8 - EXEMPLO SIMPLIFICADO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA O PROJETO. 
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matriz balanceada de projetos, como mostrada na Figura 3.4, que é mais adequada às 

instituições públicas devido a sua formalidade. 

Projetos de edificações com requisitos de eficiência energética exigem uma abordagem 

integrada, ou seja, as definições devem ser tratadas em conjunto. Dessa forma, em relação a 

abordagem tradicional, haverá um número maior de discussões e debates entre membros da 

equipe ou entre estes e partes interessadas (AIA, 2007). 

Uma fonte comum de conflitos é que o resultado ou qualidade de uma determinada 

atividade pode ser conflitante em relação a outra ou algum requisito das partes interessadas. O 

plano de gerenciamento dos recursos humanos deve estebelecer procedimentos para que o 

gerente do projeto avalie os conflitos e privilegie a solução que mais agrega valor e qualidade 

ao projeto. A abordagem IPD sugere que os conflitos sejam resolvidos em até três etapas. 

Indentificado o conflito, o gerente de projeto deve estabelecer um tempo de livre negociação 

entre os conflitantes para acordo. Persistindo o conflito, o gerente de projetos deve marcar 

reunião entre os conflitantes  e  atuar  como mediador  da negociação. Caso  não  solucionado, 

o gerente de projetos convoca os participantes principais da equipe que, em comum acordo, 

determina a solução do conflito (AIA, 2007). Este tipo de estrutura é essencial para a 

manutenção do cronograma do projeto, e evita que os conflitos se estendam por muito tempo, 

causando desgaste na equipe. 

O gerente de projeto deve realizar avaliações periódicas do desempenho de sua equipe, 

identificando desempenho inferior ao esperado, definindo suas causas e propondo soluções para 

garantir um bom desempenho. Busca-se, por exemplo, determinar indices de satisfação da 

instituição contratante sobre a empresa contratada. Este indicador deve ser coletado no 

momento das entregas dos produtos definidos na EAP.   

A verificação deve ser realizada de forma concensual com os profissionais da empresa 

contratada, através de debates e discussões, e a avaliação deve ser sobre a equipe e não dos 

profissionais individualmente. Na Tabela 5.9 é mostrado um exemplo de ferramenta para 

avaliação da equipe. A avaliação pode conter níveis de satisfação mínimos que, em caso de 

reincidência por um número de vezes pré-estabelecido, deve-se solicitar a substituição dos 

membros da equipe que a empresa julgar necessário. Não é conveniente manter na equipe 

profissionais que podem comprometer a qualidade e o cronograma das atividades do projeto. 

Em qualquer projeto a saída de um profissional é prejudicial, mas no processo integrado 

esta saída é mais complexa. Dependendo do momento que algum membro deixa o projeto, o 

substituto pode enfrentar dificuldades no trabalho em andamento. Dessa forma, devem ser 

adotadas estratégias para manter a continuidade da equipe de projeto (AIA, 2007). 
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TABELA 5.9 - EXEMPLO SIMPLIFICADO DE FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DA EQUIPE 
DE PROJETO DA EMPRESA CONTRATADA.  

ID ITEM AVALIADO CONCEITOS 
MI I IN S MS NA 

A RELACIONAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE  
A1 CORDIALIDADE      X  
A2 COMUNICAÇÃO   X    
A3 RECEBIMENTO DE CRÍTICAS X      
A4 EMPENHO NAS TAREFAS RECEBIDAS    X   
A5 TRABALHO EM EQUIPE     X  

B AVALIAÇÃO TÉCNICA 
B1 CAPACIDADE GERENCIAL      X  

B2 CAPACIDADE DE PROPOR SOLUÇÕES 
TÉCNICAS E ECONOMICAMENTE VIÁVEIS    X   

B3 QUALIDADE NA APRESENTAÇÃO DOS 
PRODUTOS       X 

B4 OBSERVAÇÃO AOS PRAZOS   X    
B5 OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS     X  

IGQ INDICADOR GERAL DE QUALIDADE  
CONCEITOS MI: MUITO INSATISFEITO IN: INDIFERENTE MS: MUITO SATISFEITO 

I: INSATISFEITO S: SATISFEITO NA: NÃO APLICÁVEL 
FONTE: ADAPTADO DE (COSTA, 2005).  

A formação e a capacidade de integração dos profissionais do projeto para se adaptarem 

a uma nova maneira de execução dos serviços são pontos críticos no sucesso da abordagem 

integrada de projetos (IPD) (AIA, 2007). Independentemente dos métodos de avaliação 

empregados é essencial estabelecer uma equipe onde os profissionais estejam dispostos e aptos 

a trabalhar juntos de forma eficaz, com ferramentas e ambiente de trabalho adequados, que 

facilitem o desempenho colaborativo (AIA, 2007). Não há benefícios em estabelecer 

ferramentas de avaliação da equipe se a instituição pública não criar e manter um ambiente 

favorável para a execução de projetos integrados.  

A equipe deve se concentrar fortemente nas atividades do produto do projeto, com 

liberdade para propor melhorias contínuas na qualidade, adotando estratégias e tecnologias para 

melhorar o desempenho do empreendimento ao longo da sua vida útil (IPEA, 2017 apud 

PATANAKUL et al., 2016).  

Além disso, a equipe deve buscar minimizar o impacto da influência política e assegurar 

que o projeto está de acordo com a legislação e estratégias da instituição (IPEA, 2017 apud 

PATANAKUL et al., 2016).  

Estabelecer um plano de gerenciamento de recursos humanos pode ser essencial para o 

sucesso do projeto. BRASIL et al., (2015) observaram a necessidade de um gestor único 

responsável pela integração dos agentes no planejamento e construção da edificação, de forma 

a evitar a fragmentação do processo, favorecendo a qualidade e a sustentabilidade do produto 

final edificado.  
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5.3.6. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO.  

A comunicação certamente é uma das áreas de conhecimento mais importante nas 

atividades de gerenciamento de projeto (MONTES, 2017). A maioria dos problemas na gestão 

de projetos é causada por falha de comunicação. Dessa forma, existe uma forte correlação entre 

a execução do projeto e a habilidade do gerente em administrar as comunicações. Alinhar 

objetivos e disseminá-los entre a equipe de projeto; tomadas de decisão; autorização de início 

de atividades; negociação; desempenho; reuniões; administração geral; e registros em atas, 

memorando, relatórios, documentos de especificações estão entre as ferramentas da gestão da 

comunicação (MONTES, 2017).  

Os gerentes passam a maior parte do tempo se comunicando com os membros da equipe 

e partes interessadas do projeto, tanto internas quanto externas à organização. O plano de 

gerenciamento das comunicações é o desenvolvimento das abordagens apropriadas de 

comunicação. A comunicação inadequada pode causar problemas como atraso de cronograma; 

de qualidade; direcionamento inadequado de informações; falha em interpretações de 

mensagens; entre outros.  

O plano de gerenciamento das comunicações pode definir os seguintes eventos: reuniões 

presenciais para início das atividades e fases do projeto para revisar o plano de gerenciamento 

e realinhar os objetivos, requisitos, considerações sobre falhas em fases anteriores e propostas 

de melhorias, entregas de produtos e avaliação da equipe de projeto; reuniões periódicas ou 

ordinárias, presenciais ou por meio eletrônico (teleconferências, por exemplo) para esclarecer 

dúvidas e questionamentos que podem comprometer a qualidade e o cronograma do projeto; 

comunicações em meio físico quando identificada alguma ação, omissão ou solicitação de 

informações que podem comprometer significativamente o cronograma e qualidade do projeto; 

comunicações via correio eletrônico para solicitar agendamento de reuniões ordinárias e 

elucidar dúvidas e informações que não causem impacto significativo no cronograma e 

qualidade do projeto; comunicações via aplicativo de mensagens por meio de smartphones para 

dar celeridade a comunicação cotidiana do projeto, devendo ser definido previamente se esta 

será formalizada nas atividades de projeto; e relatórios periódicos com informações sobre o 

andamento das atividades do projeto. 

Os eventos de comunicação podem estar associados ao cronograma do projeto. Além 

disso, deve-se informar quais são os prazos para as respostas das comunicações e ações 

desejadas. Qualquer tipo de comunicação sem prazo adequado de resposta e ações se torna 

ineficaz. Os eventos devem ser padronizados para proporcionar a comunicação ampla e 
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eficiente. Por exemplo, o plano de gerenciamento da comunicação pode propor modelos de atas 

de reunião com informações mínimas como registro de presentes; pauta; deliberações, 

pendências não solucionadas; decisões tomadas e aprovações. Destaca-se que todas as 

comunicações do projeto devem ser registradas e arquivadas para possível uso futuro. Com as 

tecnologias disponíveis podem ser utilizados meios eletrônicos como armazenamento em 

nuvem, servidores em rede e documentos com assinatura digital. O plano de gerenciamento da 

comunicação deve estabelecer formas e modelos de comunicação de acordo com a importância 

da informação a ser disseminada; prazos mínimos e máximos de respostas e/ou ações; e a forma 

de armazenamento das comunicações e documentos. 

Uma ferramenta importante no gerenciamento da comunicação é a Matriz de 

Comunicação, mostrada na Tabela 5.10. A matriz associa o tipo de informação, o meio, 

frequência e que produto será gerado.  

TABELA 5.10 – EXEMPLO SIMPLIFICADO DE MATRIZ DE COMUNICAÇÃO.  
EVENTO/OBJETIVO MEIO FREQUÊNCIA AUDIÊNCIA RESPONSÁVEL PRODUTO  
INÍCIO DAS 
ATIVIDADES DE 
PROJETO 

REUNIÃO 
PRESENCIAL ÚNICA EQUIPE DE 

PROJETO 
GERENTE DE 
PROJETOS 

ATA DE 
REUNIÃO 

AVALIAÇÃO DAS 
ATIVIDADE DE 
PROJETO 

REUNIÃO 
PRESENCIAL 

APÓS AS 
ENTREGAS DO 
PROJETO 

EQUIPE DE 
PROJETO 

GERENTE DE 
PROJETO 

FORMULÁRIO 
DE 
AVALIAÇÃO 

ENTREGAS 
FORMAIS DE 
PRODUTOS  

REUNIÃO 
PRESENCIAL 

DE ACORDO 
COM 
CRONOGRAMA 

EQUIPE DE 
PROJETO 

PREPOSTO DA 
EMPRESA 

REGISTRO 
FORMAL 

DÚVIDAS DE 
PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

EMAIL CONFORME 
NECESSÁRIO 

FISCAL DO 
CONTRATO 
ARQUITETURA 

PROJETISTA DE 
ARQUITETURA 

ORIENTAÇÃO 
FISCAL 
CONTRATO 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.  

Em edital de pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação de serviços de 

Consultoria e Etiquetagem de Projeto de Reforma e Ampliação do edifício sede do CREA-MS, 

foram definidos os meios de comunicação que deveriam ser utilizados (CREA-MS,2017), 

conforme mostrados na Tabela 5.11.   

As reuniões definidas no plano de gerenciamento das comunicações possibilitam 

antecipar o impacto que ações de etiquetagem têm no processo de tomada de decisões e pode 

ampliar a colaboração entre os profissionais e partes interessadas, diminuindo as 

incompatibilidades, e desenvolvendo o produto com a qualidade esperada. O desenvolvimento 

e utilização de ferramentas de comunicação pode agilizar a troca de informações e facilitar a 

transferência de dados entre os membros da equipe. A comunicação e suas ferramentas devem 

ser definidas em conjunto com a equipe do projeto (AIA, 2007). 
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TABELA 5.11 - PROCESSO DE COMUNICAÇÃO PARA ATIVIDADES DE CONSULTORIA PARA 
ETIQUETAGEM DE EDICAÇÕES.  

COMUNICAÇÕES 
FORMAIS. 

SOMENTE POR ESCRITO. COMUNICAÇÕES VERBAIS, TELEFÔNICAS, POR 
APLICATIVOS DE MENSAGENS, ETC. NÃO SERÃO CONSIDERADAS OFICIAIS OU 
FORMAIS. ESTAS NÃO SÃO PROIBIDAS, MAS DEVEM SER FORMALIZADAS POR 
CANAIS QUE PERMITAM REGISTRO ESCRITO RECUPERÁVEL (CARTAS, 
OFÍCIOS, E-MAILS, ETC.). 

REUNIÕES DE 
INTEGRAÇÃO. 

REUNIÕES REFERENTES À COORDENAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM 
NÚMERO A SER DEFINIDO EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS AO 
LONGO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS.  

GRUPOS DE 
DISCUSSÃO. 

GRUPOS DE COMUNICAÇÃO EM CANAIS CONVENIENTES (GRUPOS DE E-MAIL, 
MESSENGERS, ETC.) TEM O OBJETIVO DE FACILITAR A DIFUSÃO DE 
INFORMAÇÕES E O REGISTRO DE QUESTÕES A SEREM DISCUTIDAS NAS 
REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO, BEM COMO DE FORNECER ORIENTAÇÕES 
RÁPIDAS EM RELAÇÃO A QUALQUER PONTO DO PROJETO OU 
EMPREENDIMENTO. 

BASE DE DADOS. 

CRIAÇÃO DE BASES DE DADOS (DROPBOX, ONE DRIVE, GOOGLE DRIVE, ETC.) 
PARA QUE OS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO PROJETO FIQUEM DISPONÍVEL 
A TODA EQUIPE. OS PERÍODOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NAS 
BASES DE DADOS SERÃO DEFINIDOS EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES 
ENVOLVIDAS, MAS DEVEM OCORRER, NO MÍNIMO, DUAS ATUALIZAÇÕES 
SEMANAIS.  

FONTE: (CREA-MS, 2017). 

BRETAS (2010) verificou, em uma instituição pública federal de ensino superior, que na 

etapa de elaboração de projetos existem coordenações paralelas, exercidas por técnicos da 

instituição, conforme a especialidade do projeto. Por exemplo, além de fiscalizar contratos 

administrativos, o engenheiro eletricista verifica a conformidade dos projetos de sua 

especialidade com normas técnicas e legislação; coordena-os de acordo com escopo e 

cronograma definidos, junto com o coordenador geral, relacionando-se diretamente com o 

projetista da empresa contratada (BRETAS, 2010). Além disso, estão envolvidos no projeto a 

gerência institucional, a empresa de projetos contratada, o cliente interno, e outros setores 

como, por exemplo, de licitações, contratações e execução financeira. Esse contexto exige uma 

estrutura de comunicação formal com a definição dos fluxos de informação, conforme sugerido 

na Figura 5.4. Dessa forma, sugere-se que gestor de projeto gerencie as informações do projeto, 

o arquiteto coordenador as atividades técnicas junto a empresa e consultor em etiquetagem 

contratados, se for o caso. Nota-se que, quanto maior o tamanho do projeto, mais numerosa é a 

equipe, exigindo uma estrutura compatível de comunicação.  

5.3.7. GERENCIAMENTO DOS RISCOS.  

O risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, pode provocar efeitos positivos 

ou negativos nas atividades e ter impacto direto no escopo, cronograma, custo e qualidade do 

projeto (PMBOK, 2013). As condições de risco podem incluir tanto aspectos externos quanto 

internos ao ambiente do projeto. Os riscos positivos e negativos são também conhecidos como 

oportunidades e ameaças, respectivamente.  A adoção de técnicas agressivas de otimização de
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FIGURA 5.4 – PROPOSTA SIMPLIFICADA DE FLUXO DE INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA COM OBJETIVO 
DE OBTENÇÃO DA ENCE NÍVEL “A”. 
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recursos é um risco positivo assumido na expectativa de recompensa futura com menores 

custos. O desenvolvimento das atividades do projeto sem uma análise de riscos e ações pré-

definidas para eliminá-los ou mitigá-los pode causar problemas no transcorrer do projeto.   

A gestão do risco inclui ações de identificação, análise e planejamento de respostas. O 

objetivo é ampliar os efeitos de impactos positivos e mitigar o impacto de eventos negativos. O 

plano deve conter metodologias, papéis e responsabilidades, prazos, e categorias de risco. 

A primeira etapa é identificar os riscos associados ao projeto, que começa com a análise 

dos demais planos auxiliares de gerenciamento. Por exemplo, deve-se verificar se os recursos 

humanos são suficientes e se possuem qualificação desejada. Um número menor de pessoas no 

projeto pode ter o impacto positivo de disponibilidade de mão de obra em outros projetos, mas 

pode impactar o seu cronograma. A segunda análise pode envolver os fatores ambientais da 

instituição. Por exemplo, a necessidade de parecer jurídico de aprovação do processo de 

licitação ou formalização de contratos pode causar atrasos no cronograma do projeto.  

Identificados os riscos, estes podem ser registrados por meio de uma Estrutura Analítica 

de Risco (EAR), conforme exemplo mostrado na Figura 5.5. Esta estrutura é uma forma simples 

de estruturar e registrar os riscos e auxilia na identificação e monitoramento. 

FIGURA 5.5 – EXEMPLO SIMPLIFICADO DE UMA EAR. 
 

     
           FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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ambientais.

2.1 - Não aprovação 
de projetos por 

órgãos de 
fiscalização.

2.2 - Apoio 
jurídico ao processos 

licitatórios..

2.3 - Não aprovação 
de projeto pelo OIA.

3 - Organizacional..

3.1 - Baixo 
conhecimento em 
etiquetagem de 

edificações.

3.2. - Baixa 
disponibilidade de 
servidores para o 

projeto.  

3.3.- Ausência de 
engenheiro mecânico 

para fiscalização. 

4 - Gestão de projetos.

4.1 - Baixa 
experiência em 
planejamento.

4.2 - Baixo apoio da 
alta administração da 

instituição. 

4.3. - Cronograma 
enxuto para 

processos licitatórios.
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A fase seguinte do plano de gerenciamento é mensurar os riscos por análise qualitativa 

e/ou quantitativa. A análise qualitativa é um meio ágil e prático para identificar os riscos no 

projeto. Os riscos identificados são classificados quanto a probabilidade e impacto, em baixo, 

médio e alto, resultando a estrutura mostrada na Figura 5.6. Os números no interior da figura 

citada correspondem aos identificadores na EAR.  

Os riscos podem ser priorizados quantitativamente, seguindo a mesma classificação da 

análise qualitativa, mas com ponderação por indicadores numéricos. A avaliação final é obtida 

por meio de indicadores definidos pela multiplicação entre os indicadores numéricos de 

probabilidade e impacto. As regras de classificação e ponderações podem ser definidas para um 

projeto específico ou serem obtidas de ativos e processos organizacionais da instituição.  

Planejar as respostas é a próxima etapa a ser elaborada no plano de gerenciamento de 

risco. Cada resposta requer uma compreensão do mecanismo abordado e efeito desejado. As 

respostas aos riscos incluem a identificação de um responsável para as ações. 

FIGURA 5.6 – EXEMPLO DE MATRIZ PARA AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCOS. 
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           FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

As estratégias podem ser definidas se os riscos são de ameaça ou oportunidades. Quanto 

às ameaças, existem quatro abordagens:  

• Prevenção: a equipe promove ações para prever e evitar o risco e proteger o projeto de 

seu impacto. Ações como excluir membros da equipe, alterar e/ou eliminar requisitos e 

estratégias são ações de prevenção. Muitos riscos podem ser eliminados com o refinamento de 

requisitos, comunicação eficaz ou na aquisição de conhecimentos especializados (consultoria).  

•  Transferência: a equipe do projeto transfere a resposta de risco a terceiros, juntamente 

com a responsabilidade. Transferir o risco é a ação mais eficaz quando se trata de exposição a 



135 
 

riscos financeiros e incluem a contratação de garantias, seguros, fianças, etc. Além disso, os 

contratos podem ser usados para transferir parte do trabalho e risco associados à terceiros.  

•  Mitigação: estratégias que reduzem a probabilidade de ocorrência ou o impacto gerado 

dentro de limites pré-definidos. Prever e adotar ações para mitigar os riscos é, em geral, mais 

eficiente que tentar reparar os danos depois de ocorridos.  

•  Aceitação: aceitar é uma estratégia em que a equipe do projeto reconhece a existência 

do risco, mas só age se este ocorrer. É usual quando os riscos não envolvem perdas econômicas, 

e quando não acarretarem significativas alterações no plano de gerenciamento do projeto, 

principalmente, nos planos auxiliares de qualidade, custo e cronograma.  

Dessa forma, de modo geral, pode-se pensar em transferir riscos de maior impacto e 

probabilidade, prevenir e mitigar os de médio impacto e aceitar os riscos de menor impacto. 

Por exemplo, no contexto do desempenho energético, a contratação de consultor pode mitigar 

o risco de o cronograma do projeto não ser cumprido devido ao baixo conhecimento da equipe 

de projeto em etiquetagem de edificações.  

Da mesma forma, são três as estratégias de gerenciamento de riscos de oportunidades: 

•  Explorar: esta estratégia procura otimizar ações caso haja determinada incerteza 

positiva. Por exemplo, ao verificar que a equipe da empresa contratada para a elaboração de 

projetos possui alta qualificação em etiquetagem de edificações, pode-se propor que o 

cronograma de projeto seja reduzido, ou propor ações para garantir que os conhecimentos da 

equipe contratada sejam repassados à equipe da instituição contratante.   

•  Melhoria: o plano de gerenciamento do projeto pode ser aperfeiçoado por ações 

positivas entre os seus membros. Por exemplo, ao perceber que recursos humanos ou 

ferramentas da instituição contratante serão disponibilizados de outros projetos, o gerente deve 

propor ao gerente funcional que estes recursos façam parte também do projeto sob sua gerencia. 

Ganhos de qualidade e de tempo podem ser obtidos prevendo que recursos possam ser 

incorporados ao projeto durante suas atividades.  

•  Compartilhamento: compartilhar riscos positivos envolve parcerias para distribuir 

impactos positivos do projeto. Por exemplo, ações positivas do projeto podem ser 

compartilhadas com instituições que desejam obter um bom planejamento de projeto de 

edificações para etiquetagem. 

As soluções aos riscos podem ser descritas em tabelas ou listas com a devida associação 

à EAR, definição de responsáveis, dados quantitativos e/ou qualitativos de avaliação e as ações 

propostas para tratar os riscos associados às demais áreas de planejamento. Os riscos 
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identificados e suas respectivas soluções podem orientar a formalização de contratos para as 

atividades do projeto.  

Quanto aos requisitos da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014), as situações que 

devem ser avaliadas em um processo de gestão de riscos são: equipe dedicada a projetos 

simultâneos na instituição; condução do processo de elaboração de projetos sem apoio de 

consultoria especializada; submissão de projetos ao OIA com falta de informações; reprovações 

dos projetos pelos órgãos fiscalizadores e concessionárias que, se for o caso, podem atrasar a 

entrega final dos projetos para a submissão ao OIA; a empresa contratada para elaboração de 

projetos não possui experiência satisfatória em etiquetagem de edificações; projetistas 

contratados com dificuldades em aplicar os requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010); a empresa 

contratada não entregar os projetos nas datas definidas por não cumprir requisitos exigidos; 

situações de divergências entre o consultor e projetistas contratados e/ou consultor e 

profissionais da instituição contratante; interferência política no projeto que comprometa a sua 

qualidade e cronograma; profissionais da instituição não conhecerem os impactos dos requisitos 

do RTQ-C e RAC no projeto da edificação; restrições de projeto para obter o nível máximo de 

eficiência; desenvolvimento lento dos projetos devido a aplicação dos requisitos do RTQ-C e 

RAC; OIA não emitir a ENCE no tempo estimado; documentação em desacordo com os 

requisitos do RAC ou exigido pelo OIA; arquitetos questionarem possível restrição à liberdade 

de concepção; tempo de resposta demorado das consultas aos fabricantes para informação das 

características técnicas dos materiais selecionados para a envoltória, se for o caso; impacto da 

aplicação dos requisitos do RTQ-C e RAC em áreas de projetos menos definidas pelos 

regulamentos, como estruturas e cabeamento estruturado, por exemplo.  

A maioria dos riscos citados, se ocorrerem, tem impacto direto no cronograma, que pode 

comprometer o prazo definido pela instituição para a licitação da obra. O cronograma para 

licitações é, sem dúvida, o principal parâmetro de projeto em instituições públicas, devido ao 

prazo de utilização dos recursos disponíveis. Os riscos podem ser avaliados conforme processo 

mostrado na Figura 5.7, de acordo com os ativos e processos organizacionais e fatores 

ambientais da instituição. 

Cabe ressaltar que, desde de maio de 2017, o gerenciamento de risco deve fazer parte do 

planejamento da contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública Federal. A instrução normativa nº 5, de 26 de maio de 2017 (BRASIL, 

2017) estabelece, entre outros assuntos, que o planejamento da contratação de serviços deve ter 

como etapas os Estudos Preliminares, Gerenciamento de Risco e Termo de Referência ou 

Projeto Básico, e que o Mapa de Riscos deve ser atualizado ao final dos processos de elaboração 
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dos Estudos Preliminares; do Termo de Referência ou Projeto Básico; após a fase de seleção 

do contratado; e após os eventos relevantes durante a gestão do contrato pelos servidores 

responsáveis pela fiscalização (BRASIL, 2017).  

FIGURA 5.7 – PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCO. 

 
FONTE: ADAPTADO DE (BEKEFI ET AL., 2008) VIA SOFTWARE BIZAGI MODELER (BIZAGI, 2018).  
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5.3.8. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES.  

O plano de gerenciamento das aquisições fornece diretrizes para avaliação e definição de 

compras e contratação de serviços do projeto. As instituições podem focar seus esforços nas 

atribuições que dominam e contratar às que não possui habilidade ou recursos humanos 

disponíveis (PMBOK, 2013). As aquisições do projeto podem envolver acordos, inclusive os 

por contratos, que estão sujeitos a um processo de vinculação legal e aprovação abrangente. 

Dessa forma, o foco principal do gerenciamento das aquisições é descrever os requisitos dos 

produtos, serviços e resultados que atenderão às necessidades do projeto, ficando as análises 

jurídicas específicas para especialistas em contratos e o setor jurídico da instituição.  

No planejamento do gerenciamento das aquisições são identificadas as necessidades do 

projeto que podem ser melhor atendidas com a aquisição de produtos e serviços fora da 

organização. Contudo, essa análise deve estar associada aos riscos envolvidos na contratação, 

ou seja, o plano de gerenciamento de risco. Nas análises de aquisições devem ser considerados 

fatores ambientais da instituição como condições de mercado e regras de contratação do serviço 

público, e os ativos de processos organizacionais como políticas, procedimentos e diretrizes de 

contratação da instituição.   

Uma ferramenta que pode ser usada na avaliação das aquisições é a análise Make or Buy 

(fazer ou comprar), mostrada na Figura 5.8, que permite identificar se um trabalho específico 

pode ser melhor realizado pela equipe de projeto ou contratado. É comum existir recursos na 

instituição, mas que podem estar alocados em outros projetos, devendo então, ser incluído na 

ferramenta citada. 

Os critérios de qualificação podem ser: custos das atividades no âmbito do projeto; 

qualificação técnica da equipe; disponibilidade de recursos, tanto humanos quanto de 

infraestrutura; análise de compartilhamento de risco, ou seja, a contratação pode mitigar e 

reduzir riscos; cronograma de projeto; existência de um grande número de fornecedores 

confiáveis no mercado; requisitos legais e normativos; entre outros. A análise deve considerar 

que as contratações para o serviço público são definidas pela legislação, sendo um fator 

ambiental que deve ser levado em conta no planejamento de aquisições. 

Definidas as contratações, são elaboradas as especificações das aquisições, com a 

descrição detalhada do escopo do serviço ou objeto a ser contratado como, por exemplo, 

especificações técnicas, volume de contratação, níveis de qualidade e desempenho, entre outros. 

A especificação é importante no serviço público e deve ser minuciosa para evitar que maus 

prestadores de serviços e produtos de qualidade questionável sejam adquiridos. Além disso, 
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deve ser descrito no plano o modelo de contratação para orientar os requisitos do edital de 

licitação e contrato. O plano de gerenciamento de aquisições deve abordar sanções, caso os 

requisitos pré-estabelecidos não sejam cumpridos, prevendo punições conforme previsto em lei 

e em diretrizes da instituição.  

FIGURA 5.8 – EXEMPLO SIMPLIFICADO DE MATRIZ BUY OR MAKE. 
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 QUALIFICAÇÃO INTERNA EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR EXTERNO 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Na busca pela contratação de empresa qualificada de projetos quanto aos requisitos de 

etiquetagem, pode-se propor que a licitação seja do tipo “Técnica e Preço”. Deve-se observar a 

viabilidade jurídica de inclusão da pontuação de bonificação na avaliação da parte técnica do 

processo licitatório quanto a experiência em etiquetagem de edificações e/ou certificações. O 

gestor funcional deve compreender que a melhor proposta não é simplesmente a de menor 

preço, mas a que melhor atende ao interesse público (BRASIL, 2013). Dessa forma, faz-se 

necessário o equilíbrio como mostrado na Figura 5.9, não podendo a Administração se 

descuidar da competitividade e economicidade, buscando, sempre que possível, o equilíbrio 

destas com a redução de impacto ambiental e benefícios sociais desejados (BRASIL, 2013). 

O Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal estabelece que as exigências de 

qualificação técnica e econômica são aplicadas somente quando são indispensáveis à garantia 

do cumprimento das obrigações referentes a contratação (BRASIL, 1988). Dessa forma, a 

exigência de experiência em etiquetagem de edificações e/ou certificações pode ser considerada 

restritiva por órgãos de controle e fiscalização, conforme art. 3º § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 

(BRASIL, 1993). O Acordão Nº 1305/2013 – TCU – Plenário (TCU, 2013), traz orientações 
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no sentido que as instituições não devem exigir o Selo PROCEL, como critério eliminatório na 

aquisição de bens, utilizando essa exigência apenas como critério classificatório (TCU, 2013).  

FIGURA 5.9: EQUILÍBRIO DESEJADO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS.  
 

  

 

 

 

 

                                                     

                         FONTE: ADAPTADO DE (BRASIL, 2013). 

A exigência da experiência em etiquetagem de edificações e/ou certificações como 

requisito de habilitação deve ser gradual, de forma que empresas possam se adaptar as 

exigências e não prejudicarem a competição no processo licitatório (TCU, 2010). Caso 

contrário, pode-se ter o entendimento que há o favorecimento das poucas empresas que tem 

experiência na aplicação do RTQ-C (RTQ-C, 2010) e RAC (RAC, 2013), implicando 

contradição ao princípio constitucional da livre concorrência, maiores custos e ofertas reduzidas 

de produtos e serviços (TCU, 2010). Evitam-se também avaliações rigorosas através de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT), solicitadas no processo de licitação para comprovação de 

experiência, que podem comprometer o cronograma da licitação ou causar instabilidade jurídica 

no processo. Dessa forma, propõe-se que a avaliação do tipo “Técnica e Preço” para contratação 

de empresas de projeto seja avaliada conforme (12), (13), (14) e (15) (adaptado de PROINFRA, 

2016):  

IAi = (NTi  x 1,5) + (NPi  x 1,0) + (0,10 x NBi )                                       (12) 

NTi  =  SPi  / SPi (max)                                                        (13) 

NPi  =  Pi (min) / Pi                                                            (14) 

NBi  =  SBi  / SBi (max)                                                       (15) 

Sendo: 

IAi - Índice de avaliação para a licitante i; 
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NTi - Nota técnica da licitante i; 

NPi - Nota para o preço da licitante i; 

NBi  - Nota de bonificação para a licitante i;  

SPi - Somatório de pontos obtidos pela licitante i por avaliação de atestados técnicos; 

SPi (max)  - Maior somatório de pontos entre as licitantes; 

Pi - Preço global por m2 para os projetos ofertados pela licitante i; 

Pi (min) - Menor preço global por m2 para os projetos entre as licitantes; 

SBi - Somatório de pontos de bonificação obtido pela licitante i, atribuída de acordo com 
a experiência em etiquetagem de edificações ou certificações; 
SBi (max) - Maior somatório de pontos de bonificação entre as licitantes. 

O termo NBi pode ser inserido em processos licitatórios para valorizar a pontuação de 

empresas que possuem experiência em projetos de edificações. Contudo, esse fator deve apenas 

ser usado para a sua classificação.  

Os profissionais da instituição pública devem avaliar a necessidade de contratação de 

serviços de consultoria em etiquetagem de edificações. Caso afirmativo, deve ser avaliado se a 

contratação do consultor deve ocorrer de maneira independente da contratação da empresa de 

projetos de arquitetura e engenharia. O objetivo é evitar relações de subordinação, tanto 

hierárquica quanto contratual, que comprometam as atividades de consultoria e condução das 

ações de etiquetagem.  

Além das exigências previstas na lei 8666/93 (BRASIL, 1993) para comprovação de 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica financeira; a qualificação 

técnica dos consultores pode ser comprovada por meio de apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico (CAT), com o respectivo Atestado de Capacidade Técnica, e Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), registrados 

nos conselhos regionais de engenharia e arquitetura, respectivamente, para comprovar que os 

responsáveis técnicos da licitante executaram serviços de consultoria em etiquetagem de 

edificações, de acordo com as especificações do projeto da contratante.  

Quanto aos produtos e serviços que devem ser fornecidos pelo consultor em etiquetagem 

em edificações, pode-se estabelecer:  

•  Capacitar a equipe com um curso prévio relacionado aos requisitos do RTQ-C (RTQ-

C, 2010) e RAC (RAC, 2013). O curso pode ser uma oportunidade para o consultor entender 

os fatores ambientais e ativos de processos organizacionais da instituição;  
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•  Relatório de avaliação dos estudos de viabilidade técnica e socioeconômica; definição 

de diretrizes de projeto; diagnóstico de eficiência energética, segundo os requisitos do RTQ-C 

(RTQ-C, 2010) e do programa de necessidades da edificação; análise de dados climáticos e do 

local; e demais informações necessárias encaminhadas pela instituição. O relatório deverá 

conter as recomendações e estratégias de projetos visando a ENCE de Projeto conforme IN nº 

02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014).   

•  Relatório de avaliação do anteprojeto: análise das soluções adotadas no anteprojeto de 

arquitetura e complementares de engenharia para verificar a conformidade com as diretrizes do 

relatório preliminar. O relatório deve apresentar análises e cálculos preliminares para verificar 

qual o nível possível da ENCE parcial e geral. Caso a ENCE não seja de nível “A”, o relatório 

deve fornecer novas diretrizes visando a etiqueta de nível máximo.  

•  Relatório de avaliação final: consta a avaliação final dos projetos completos de 

arquitetura e seus complementares de engenharia com a confirmação do nível da ENCE parciais 

obtidas nos sistemas da envoltória, iluminação e de ar condicionado, e bonificações de projeto; 

e a ENCE Geral de Projeto.  

•  Submissão dos projetos ao OIA para avaliação da conformidade e emissão da ENCE: 

encaminhamento dos documentos que compõem o processo de etiquetagem ao OIA, cabendo 

ao consultor a contratação do órgão credenciado para emissão da ENCE. Esse processo deverá 

ser acompanhado pelos fiscais do contrato da instituição contratante.   

•  O consultor deve responder a dúvidas dos projetistas quanto as especificações técnicas 

e formatação dos documentos dos projetos no período de vigência do contrato;  

•  Realizar simulações computacionais dos projetos em desenvolvimento, se necessário, 

conforme casos previstos no RTQ-C (RTQ-C, 2010). Os resultados de análises computacionais 

e simulações termo-energéticas devem compor os relatórios parciais e final.  

Os modelos de relatório e os procedimentos de análise e requisitos de aprovação, podem 

ser estabelecidos no plano de gerenciamento das aquisições.  

Na Figura 5.10 são mostrados os benefícios obtidos com a contratação de consultor para 

orientar a equipe de projeto nas ações envolvendo a etiquetagem de edificações. Na Figura 5.10 

(A), nota-se que os objetivos do projeto podem ser alcançados com um cronograma mais 

enxuto, já que os relatórios da consultoria direcionarão a equipe de projeto, que não perderá 

tempo com possíveis dúvidas, questionamentos e procedimentos quanto a etiquetagem. Na 

Figura 5.10 (B) pode ser observado que os riscos do projeto podem ser reduzidos com a 
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presença de um especialista em etiquetagem. Contudo, essa contratação tem como desvantagem 

maiores custos no projeto.  

FIGURA 5.10 – BENEFÍCIOS DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA INSTITUIÇÕES QUE 
POSSUEM PROFISSIONAIS COM BAIXA EXPERIENCIA EM ETIQUETAGEM DE 
EDIFICAÇÕES.  
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RISCOS 

(A) RELAÇÃO ENTRE O CRONOGRAMA E 
OBJETIVOS DO PROJETO SEM E COM A ATUAÇÃO DE 
CONSULTOR.  

(B) RELAÇÃO ENTRE O RISCOS E OBJETIVOS DO 
PROJETO SEM E COM A ATUAÇÃO DE CONSULTOR.  

FONTE: ELEBORAÇÃO PRÓPRIA.  

Pode ser um desafio adaptar um contrato padrão de abordagem de projeto não integrada 

para exigir a integração da equipe. Estabelecer cláusulas e acordos sem a experiência prévia de 

contratos integrados podem exigir maior esforço dos profissionais e do corpo jurídico da 

instituição. A simples exigência da ENCE é facilmente determinada em contrato, mas isso pode 

comprometer outros parâmetros de projeto como cronograma, custo e qualidade. Geralmente, 

os contratos de abordagem tradicional focam apenas nas atividades e não no desempenho dos 

serviços e produtos (AIA, 2007). Contudo, a abordagem integrada é rara na administração 

pública devido à escassez de precedentes legais para sua formalização (AIA, 2007).  

DELESDERRIER (2015) apud SILVEIRA (2005) destacou que, na contratação dos 

projetistas ou empresas, a falta de detalhamento e/ou especificação de requisitos de qualidade 

dos serviços e a não definição de etapas de projetos, podem causar conflitos quanto ao 

cronograma e validação da conformidade de cada atividade. Além disso, o preço como fator 

principal de contratação pode não ser o mais adequado, já que não são analisadas as soluções 

de projetos e metodologia de construção, que podem trazer menores custos e qualidade final do 

produto. Geralmente, o cliente não tem maturidade para entender os benefícios de projetos que 

visam o desempenho (DELESDERRIER (2015) apud SILVEIRA (2005)).  

JUNIOR e FABRICIO (2011) apontam que os processos de licitação para contratação de 

escritórios de projetistas seguindo o tipo “técnica e preço”, em substituição à prática de “menor 

preço global”, ainda são minoritários nas práticas administrativas das instituições públicas, 
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sejam pelas dificuldades de conceituação técnica e indicadores, ou pela ausência de 

profissionais capacitados, técnica e administrativamente, para avaliar tais serviços.   

Caso a contratação do OIA para avaliação do projeto e emissão da ENCE não seja do 

escopo do consultor, a instituição deve estabelecer em editais e contratos dispositivos, prevendo 

a reinspeção de projetos pelo OIA, se possível, até que seja atingida a ENCE determinada na 

IN n º 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014). 

5.3.9 GERENCIAMENTO DE PARTES INTERESSADAS.  

O plano de gerenciamento de partes interessadas é o desenvolvimento de estratégias de 

envolvimento dos participantes no projeto, identificando suas necessidades, interesses e 

potencial impacto no projeto e engajamento. O plano de gerenciamento das partes interessadas 

deve fornecer os níveis de engajamento e responsabilidades; impactos em caso de mudanças de 

requisitos; relações e formas de comunicações entre as partes interessadas.    

O processo de identificação das partes interessadas envolve a consulta ao TAP; ao plano 

auxiliar de aquisições, onde fornecedores de serviços são identificados; em fatores ambientais 

da instituição, como os definidos por legislação vigente, requisitos governamentais, órgão de 

fiscalização, gerente e diretores funcionais, entre outros; em ativos e processos organizacionais 

como em lições aprendidas de projetos anteriores. 

O plano de gerenciamento das partes interessadas pode ser elaborado através de uma 

tabela que contêm a identificação e informações como função e instituição do participante; 

contatos; critérios de comunicação; responsabilidades no projeto; expectativas e interesses; 

impactos nas atividades de projeto; entre outros.  

O principal benefício do plano de gerenciamento de partes interessadas é identificar as 

fontes de pressão política para a conclusão das atividades do projeto, e buscar formas de 

eliminá-las ou mitigá-las no plano de gerenciamento de risco. Dessa forma, os gerentes devem 

envolver as partes interessadas durante o desenvolvimento do projeto, e se necessário, 

estabelecendo acordos (IPEA, 2017 apud PATANAKUL et al., 2016). 

5.4. COMENTÁRIOS E DISCUSSÕES SOBRE O PLANO PROPOSTO. 

Apresentada a proposta do estudo é natural pensar em uma aplicação prática para verificar 

a viabilidade do plano de gerenciamento proposto. Contudo, serão discutidos a seguir alguns 

desafios que podem ser encontrados para a implementação prática do estudo.  

Um estudo de caso compreende identificar uma instituição pública que possui certa 

maturidade em relação à gestão profissional de projetos; cultura organizacional aberta às 
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práticas do modelo gerencialista; que busca aprimorar práticas administrativas quanto ao 

planejamento de novas edificações, de modo que sejam planejadas e construídas em 

conformidade com a IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014); e que tenham previstos 

projetos de novas edificações. Mesmo com este ambiente favorável a aplicação prática do 

estudo exigiria um cronograma extenso de pesquisa que, com certeza, extrapolaria os prazos 

definidos para a conclusão de cursos de mestrado. 

 MARTINS (2008) abordou alguns aspectos sobre a aplicação de estudos de caso no 

contexto da pesquisa nacional. Para o autor, é necessário tempo para o cumprimento das 

exigências para a elaboração de um estudo de caso adequado, o que envolve a elaboração de 

um protocolo de aplicação, triangulação de fontes, entrevistas, observações e outras técnicas de 

coleta de dados, além da submissão de um pré-projeto estruturado com objeto de pesquisa 

definido, antes mesmo do seu início. Para o trabalho de mestrado desenvolvido por um 

pesquisador iniciante, pode ser complexo a concepção, elaboração e conclusão de um estudo 

de caso no tempo que lhe é proporcionado (MARTINS, 2008). Dessa forma, entende-se que é 

mais conveniente que o estudo tenha continuidade na etapa de doutorado, com a experiência 

acadêmica já adquirida; ou por outro pesquisador, seguindo a mesma linha de pesquisa.  

Já a aplicação prática do estudo em uma instituição sem as características ambientais 

favoráveis supracitadas, provavelmente, tornaria o cronograma de pesquisa ainda mais extenso 

devido a barreiras verificadas por BRETAS (2010), JUNIOR E FABRICIO (2011), ANDERY 

et al. (2012), ESTEVES (2013) e FONSECA (2016). Os pesquisadores identificaram, em 

instituições públicas federais de ensino superior, situações que podem se apresentar como 

barreiras iniciais para a aplicação do plano de gerenciamento proposto, tendo em vista o 

cronograma de trabalho para a conclusão deste estudo. As situações identificadas são: 

• A coordenação das atividades de projeto é realizada de maneira intuitiva pela equipe de 

arquitetura da instituição, sem ferramentas padronizadas de controle e coordenação;  

• Declaração de escopo insuficiente para a contratação de equipe externa de projetos. 

Geralmente, o escopo é definido por meio de instruções aos técnicos da instituição, de acordo 

com a especialidade do projeto. O cliente interno apresenta suas demandas e necessidades 

incompletas e descrições que pouco contribuem para a definição clara do projeto; 

• Há, eventualmente, tentativas de atribuir a responsabilidade de coordenação das 

atividades do projeto à empresa contratada, mas as experiências não mostraram êxito, exigindo 

intervenções dos arquitetos da instituição contratante, seja pelo desconhecimento do papel do 

coordenador ou definição insuficiente do escopo; 
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• As compatibilizações dos anteprojetos são realizadas por reuniões com participação dos 

técnicos da instituição e projetistas contratados, mas não são devidamente registradas como 

parte das atividades do projeto. Cada profissional registra as informações do seu interesse da 

maneira que achar adequado;  

• Número considerável de serviços não previstos a serem executados nas obras devido a 

falhas ou omissões no projeto, principalmente de compatibilização, erros de levantamento, e 

solicitações do cliente. Além disso, não são realizadas avaliações pós-ocupação da edificação 

com o objetivo de feedback. Quando há, é realizada pelo cliente, geralmente motivada por 

problemas na construção ou por requisitos não atendidos;  

• Grande parte dos profissionais de arquitetura e engenharia não possui formação 

administrativa e/ou gerencial; 

• Não há padrões na busca de soluções de projeto relacionados a disciplina, não sendo 

detectados procedimentos de integração, coordenação, compatibilização; 

• As comunicações durante o processo de projeto são realizadas, na maioria das vezes, 

por telefone ou e-mail, e nem sempre são documentadas de forma padronizada, dificultando o 

acesso e resgate posterior de informações;  

• Não há padronização para o gerenciamento da documentação do projeto. Os 

documentos são arquivados em pastas, de maneira informal, pelos técnicos da instituição; 

• Profissionais da instituição pública possuem atribuições de projeto, fiscalização de 

contratos administrativos de obras e manutenção predial, sendo um dos principais motivos de 

comprometimento com o cronograma das atividades dos projetos. Essa situação faz que 

projetistas atuem além da sua capacidade laboral, ficando as atividades de projeto como última 

prioridade. Além de sobrecarregar a equipe, estas podem ser modificadas, causando 

descontinuidade;  

• Não há programas, planos e/ou sistemas de gestão da qualidade implantados para a 

verificação da conformidade dos projetos de acordo com normas técnicas, regulamentos e 

legislação;  

• Não há um planejamento institucional prévio. Quando há repasses para obras de maior 

vulto, a demanda de projetos torna-se maior que a estrutura organizacional pode atender. Além 

disso, esses projetos apresentam cronogramas reduzidos para empenho de recursos, que podem 

comprometer a sua qualidade. O planejamento institucional superficial gera grande impacto nas 

atividades do projeto, induzindo os profissionais de arquitetura e engenharia a atender às 

necessidades documentais legais mínimas para o início do processo licitatório; 
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• A autonomia dos docentes e pesquisadores na busca de recursos implica em ampliação 

e reforma de espaços físicos não previstos em cronograma dos setores de infraestrutura e 

projeto. Estes possuem suas regras e prazos de utilização definidos fora do cronograma da 

instituição que, quando apresentadas, “atropelam” o planejamento então definido;  

• Há conflitos nas relações entre as repartições de projetos e obras e a administração 

superior. Decisões políticas têm mais peso que as técnicas, sendo que a equipe de projeto busca 

atender as necessidades políticas em detrimento a decisão técnica;  

• Falta de critérios sistematizados ou padronizados para solicitação e priorização de novos 

projetos ao setor de projetos e obras da instituição. A ausência de um planejamento dificulta a 

priorização das atividades, já que as demandas chegam ao mesmo tempo no período de 

finalização dos procedimentos licitatórios. Isso torna o cronograma exíguo para a elaboração 

dos projetos de arquitetura e engenharia e, como consequência, ficam sujeitos a falhas, omissões 

e carente de informações; 

• Há problemas na compatibilização dos projetos de arquitetura desenvolvidos por 

profissionais da instituição contratante e projetos complementares de engenharia;  

• Algumas obras são iniciadas sem a aprovação prévia dos projetos de órgãos externos 

como Prefeitura, Corpo de Bombeiros e ANVISA. A justificativa apresentada é que os recursos 

têm prazos definidos para empenho;  

• Não há instrumentos de planejamento como código interno de obras, caderno de 

encargos ou manual de especificações técnicas para elaboração de projetos; 

• As informações dos clientes internos da instituição são obtidas de forma não 

sistematizada, sem arquivamento formal. Cada projetista coleta as informações de seu interesse, 

que, às vezes, não são repassadas aos outros envolvidos e tão pouco arquivadas. Além disso, 

não há a identificação formal dos clientes ou partes interessadas, que poderão estar envolvidos 

no processo de decisão para evitar desacordos das expectativas em relação à edificação;  

• Durante a execução da obra é que o cliente interno pecebe o espaço planejado. Essa 

situação pode ocasionar alterações no projeto durante a obra, já que alguns clientes internos não 

têm consciência que se trata de dinheiro público e agem como se fossem os proprietários; 

• Troca de informação deficiente entre a equipe de projeto e de manutenção da instituição, 

não trazendo melhorias nas especificações técnicas de futuros projetos; 

• Há algumas iniciativas por parte dos profissionais arquitetos e engenheiros da instituição 

na certificação de edificações, mas não há continuidade na ação devido à alta demanda de 

projetos e serviços;     
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• O cronograma enxuto para a realização de processos licitatórios faz com que os projetos 

executivos elaborados por profissionais contratados deixem de ser analisados adequadamente, 

sendo finalizados somente no início da obra;  

• Os prazos para licitação de projetos e obras sobrecarregam as equipes técnicas, que 

vivem em pressão constante. Dessa forma, o coordenador de projetos torna-se extremamente 

importante para gerenciar as atividades e partes interessadas; conforme o cronograma 

estipulado;   

• As demandas de projetos são extensas, o que sobrecarrega os profissionais dedicados a 

esta atividade, que não disponibilizam o tempo mínimo necessário para elaboração, estudos de 

viabilidade e amadurecimento das soluções de projetos, comprometendo a qualidade;  

• Falta de critérios de qualidade para contratação de empresa de projetos, sendo 

geralmente escolhidas por licitação do tipo “menor preço”;      

• Os técnicos de arquitetura e engenharia têm conhecimento das atividades técnicas que 

devem realizar, mas não tem conhecimento pleno de todo trabalho desenvolvido no projeto até 

a entrega da nova edificação;  

• Não há compatibilização entre os projetos. O projeto arquitetônico, depois de elaborado, 

em alguns casos, é encaminhado para a execução dos projetos complementares e não retornam 

para avaliação das possíveis intervenções. O processo é sequencial e não há um responsável 

que acompanhe as atividades até a licitação. As justificativas apresentadas foram a demanda 

elevada de serviços, cronograma reduzido de planejamento e falta de um plano específico de 

gestão para essa etapa;  

• É pequena a interação entre os envolvidos na elaboração de projetos de arquitetura e 

engenharia, desde o início da demanda até o processo de licitação. Os profissionais demonstram 

conhecimento e experiência em suas áreas de atuação, mas a falta de comunicação no 

desenvolvimento das atividades dificulta do sucesso do projeto.   

• A ausência de integração e de comunicação entre os envolvidos proporciona 

informações conflitantes. A troca de informações é escassa e não há uma metodologia 

sistematizada para todo o processo envolvendo a comunicação. Sob a ótica da gestão de 

projetos, não estabelecer um plano de gestão da comunicação e um coordenador que se 

responsabilize por essa questão, compromete o desenvolvimento das atividades.  

• Há a necessidade de capacitação para o aperfeiçoamento e atualização dos profissionais 

da instituição. Contudo, as restrições orçamentárias comprometem a realização de cursos de 

capacitação. 
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• Dificuldades no planejamento das atividades, ausência de um coordenador, falta de 

treinamento e/ou de motivação dos servidores podem comprometer as atividades de projeto. 

Este último pode estar associado ao excesso de demanda, prazo exíguo, responsabilidades por 

tarefas à margem da formação profissional, descontentamento com a política administrativa da 

instituição, carga horária de trabalho, relações interpessoais, insatisfação com a remuneração e 

outros fatores de ordem pessoal;  

• Os cronogramas são definidos em função da data limite anual para a licitação e para a 

utilização dos recursos destinados à instituição. Ainda que alguns prazos sejam estabelecidos 

para a entrega das demandas, o desconhecimento de todas as atividades que compõem o projeto 

impede a elaboração adequada de um cronograma;   

•  A qualidade de documentos gráficos e redigidos, frequentemente, não é a adequada. 

Como os projetistas da instituição ficam sobrecarregados e não há técnicos para atender a todos 

os projetos complementares, estes são contratados, sendo que o tempo para aprovação das 

atividades continua reduzido, não permitindo análises mais profundas;  

•  Como os técnicos da instituição desconhecem como as prioridades para projetos são 

elencadas, os de maior importância institucional e com maior volume de recursos 

disponibilizados recebem melhor acompanhamento por parte da gerência administrativa;  

• A falta de padronização nos projetos de arquitetura e engenharia, especificações e 

sistemas construtivos trazem dificuldades ao processo de melhoria contínua, obtida através do 

aprendizado e experiências anteriores;  

• Os riscos nas atividades de projeto não são previamente verificados ou mensurados. 

Assim, as soluções para os possíveis problemas que podem interferir nas atividades de projeto 

são apresentadas à medida em que surgem. Não há definição prévia de ações mitigadoras. A 

maioria dos riscos diz respeito ao não cumprimento do cronograma, à comunicação inadequada 

durante a elaboração dos projetos e à quantidade insuficiente de recursos humanos para atender 

todas as demandas;  

• A Lei de Licitações deixa lacunas quanto à modalidade de contratação mais adequada 

de projetos. Assim, as instituições públicas devem investir nos servidores de forma a terem 

especialistas em projetos. É comum a realização de um check list do necessário para a realização 

da licitação da obra, mas há deficiência de profissionais capacitados para fazer a análise crítica 

da qualidade dos documentos apresentados;  
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• Por causa dos prazos para a realização do procedimento licitatório, os projetistas vivem 

em pressão contínua. O coordenador torna-se, então, a figura responsável por administrar todo 

esse processo e demais atividades para viabilizar o uso de recursos disponíveis em tempo hábil; 

• Ausência de procedimentos formais para a fase interna da licitação na contratação de 

empresas para a elaboração de projetos e construção de obras;  

• É comum que a documentação do processo licitatório, nas primeiras análises, seja 

reprovada pela autoridade jurídica da instituição, devido à falta de documentos específicos ou 

de documentação incompleta, causando prejuízos ao cronograma estipulado;  

• Considerando que as atividades do projeto de arquitetura e engenharia são cada vez 

menos autônomas no ambiente de projeto, faz-se necessários novos processos de gestão, 

acompanhamento e coordenação entre projetistas externos e setores técnicos dos órgãos 

governamentais; 

• Quando o escopo de atividades de projeto é definido previamente em processo 

licitatório, as empresas vencedoras demonstraram dificuldades em adequar as entregas dos 

produtos do projeto conforme um checklist, considerando a exigência de alguns itens 

excessivos.  

• Mesmo com a implementação de planos de gestão para o processo de projeto de 

edificações, houve dificuldades para cumprir o cronograma. Os profissionais da instituição 

tiveram dificuldades de responder às demandas conforme cronograma proposto devido ao 

acúmulo de atividades de outros projetos.  

Nota-se que a maioria dos projetos de arquitetura e engenharia são contratados através de 

licitação, tendo em vista que raramente os órgãos públicos dispõem de profissionais em número 

adequado para executá-los. Assim, os servidores atuam essencialmente como coordenadores 

junto aos escritórios de projetos que se consagram vencedores dos processos licitatórios 

(JUNIOR e FABRICIO, 2011). Dessa forma, verifica-se que a baixa qualidade dos projetos é 

invariavelmente administrada de forma “às avessas”, em que as soluções dos problemas não 

abordados nas etapas de projeto são tratadas durante a execução da obra (JUNIOR e 

FABRICIO, 2011). 

Apesar das observações anteriores se apresentarem como desafios para a implementação 

de práticas de gestão de projetos aos processos de planejamento de instituições públicas, 

verificou-se que há o interesse de gestores e servidores públicos em melhorar a qualidade das 

atividades desenvolvidas, mas estes ficam limitados por questões técnicas, estruturais, culturais, 

de autonomia e decisões políticas. Cabe informar que as situações apresentadas não consideram 
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requisitos de certificação ambiental, de selos verdes ou de etiquetagem de edificações, que 

podem trazer mais complexidade às situações citadas.   

FURTADO, FORTUNATO e TEIXEIRA (2011) afirmam que a implementação das 

práticas de gerenciamento de projetos em instituições públicas é considerada um desafio. As 

mudanças organizacionais, em curto prazo, geralmente são impelidas pela política e, dessa 

forma, os valores culturais se alteram lentamente. As atividades iniciais do gerenciamento de 

projetos são marcadas por dúvidas; conflitos devido às prioridades do projeto; indefinição de 

metodologias administrativas, de conceitos técnicos e desempenho; aos custos, orçamentos e 

ao cronograma de trabalho (FURTADO, FORTUNATO e TEIXEIRA, 2011).  

Assim, pode-se afirmar que aplicação de um estudo de caso em uma instituição com o 

ambiente organizacional conforme as situações apresentadas anteriormente, provavelmente, 

apontariam as situações já abordadas por BRETAS (2010); GONÇALVES (2011); JUNIOR E 

FABRICIO (2011); ANDERY et al., (2012); DELESDERRIER (2015) apud SILVEIRA 

(2005); e (FONSECA, 2016), o que estenderia ainda mais o cronograma de pesquisa deste 

estudo. Ou seja, a aplicação de um primeiro plano de gestão em uma instituição sem uma certa 

maturidade de gestão apenas daria visibilidade aos problemas já citados e serviria para o registro 

de indicadores como, por exemplo, custo, cronograma e qualidade. Além disso, entende-se que 

a avaliação adequada da aplicação prática deste estudo somente pode ser obtida aplicando as 

ações de gestão de forma sucessiva em projetos futuros conforme as experiências e lições 

aprendidas de projetos anteriores.  

Dessa forma, optou-se por não apresentar a aplicação prática deste estudo tendo em vista 

as discussões apresentadas anteriormente.  
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6. CONCLUSÃO.  

Este trabalho teve como objetivo estudar a etiquetagem em edificações públicas no Brasil. 

Entende-se que, os problemas enfrentados no planejamento e concepção das edifcações 

públicas podem apresentar desafios a conformidade com a IN nº 02/2014 SLTI/MPOG 

(BRASIL, 2014). Assim, neste estudo foi proposta a elaboração de um plano de gerenciamento 

do projeto de planejamento e concepção de edificações públicas com base nas ferramentas de 

gestão de projetos do PMI propostas no guia PMBOK (PMBOK, 2013), e dos conceitos da 

abordagem do processo de projeto integrado (IPD) (AIA, 2013). Durante a fase de revisão 

bibliográfica foi consultado um grande número de trabalhos acadêmicos que verificaram a 

viabilidade da aplicação técnica e prática dos requisitos do RTQ-C (RTQ-C, 2010) em 

edificações, mas poucos trabalhos buscaram identificar ações administrativas e gerenciais que 

podem ampliar o alcance da IN 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 2014).       

Na revisão bibliográfica verificou-se que o tema eficiência energética de edificações 

públicas é tratado em outras áreas temáticas de sustentabilidade, e pouco se discute sobre quais 

são as condiçoes adminstrativas favoráveis para a aplicação prática do requisitos do RTQ-C 

(RTQ-C, 2010) e RAC (RAC, 2013). Muitos trabalhos acadêmicos, guias e manuais citam que 

as questões envolvendo a eficiência energética em edificações públicas são resolvidas com a 

aplicação do RTQ-C e RAC por meio da publicação da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 

2014), mas pouco tem-se discutido sobre as necessidades, ferramentas, estrutura organizacional 

e indicadores de qualidade que estão a disposição dos servidores públicos para cumprimento da 

instrução normativa abordada neste estudo.  

Verificou-se que nas ações para eficiência energética de edificações públicas no Brasil 

ainda prevalece o modelo de gestão burocrático, em que ações são determinadas por regras e 

regulamentos, constituindo aplicações concretas de normas gerais e abstratas. Gestores e 

servidores públicos pouco familiarizados com os impactos e benefícios da eficiência energética 

podem ter dificuldades em implementar ações devido a baixa difusão de informações e 

capacitação técnica, ferramentas, práticas e indicadores. Servidores públicos constantemente se 

envolvem com novos regulamentos e leis, mas estes, geralmente, não encontram suporte 

jurídico ou orientações práticas para aplicação. Dessa forma, este estudo confirmou a distância 

entre academia, mercado e profissionais verificada por VOGEL et al. (2015) e a implementação 

incipiente de ações que visem à utilização de edifícios públicos mais eficientes e sustentáveis 

(TCU, 2017).  
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 O processo de planejamento de edificações públicas é um processo complexo e que 

envolve aspectos técnicos, jurídicos e de gerenciamento, sendo recorrente os problemas de 

planejamento. Assim, entende-se que os requisitos da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG (BRASIL, 

2014) terão impacto claro nos custos, cronograma e qualidade no processo de projeto de 

edificações públicas. Dessa forma, este trabalho buscou apresentar como as práticas de 

gerencimanto profissional de projeto e do processo de projeto integrado podem ser aplicadas 

para mitigar os impactos que as ações de eficiência energética podem causar no processo do 

projeto de edificações públicas.   

Quanto à aplicação prática do plano de gestão proposto em um estudo de caso, faz-se 

algumas observações: a aplicação de um estudo de caso, depende, primeiramente, de um gestor 

público que seja favorável as práticas do modelo gerencialista. Foi verificado na revisão 

bibliográfica que no Brasil ainda há práticas do modelo de gestão patrimonialista e burocrata. 

O segundo ponto é quanto ao nível institucional de maturidade de gerencimento profissional de 

projetos. Práticas de gestão podem exigir mudanças organizacionais e institucionais. BRETAS 

(2010); GONÇALVES (2011); JUNIOR e FABRICIO (2011); ANDERY et al. (2012); 

DELESDERRIER (2015) apud SILVEIRA (2005); e FONSECA (2016) verificaram várias 

situações em relação ao baixo nível de planejamento das atividades de projeto nas instituições 

pesquisadas. Entende-se que, a aplicação de um estudo de caso em instituições sem uma 

maturidade de gestão pode apontar os problemas verificados pelos autores. Por fim, deve-se 

verificar o nível de importância dada pela instituição às ações de eficiência energética no 

planejamento de edificações. Se a conservação de energia não é tratada como prioridade no 

processo de projeto, os requisitos de qualidade podem não ser atingidos na aplicação do plano 

de gestão proposto. Além dos motivos citados e por se tratar de práticas gerenciais, entende-se 

que o mais adequado é avaliar múltiplos casos, tratando o assunto em diferentes projetos de 

edificações e/ou instituições. Somado às situações citadas, tem-se que o cronograma de 

conclusão para este trabalho inviabilizou a aplicação prática do produto deste estudo.  

Mesmo que o plano de gerenciamento proposto tenha um processo de implementação 

complexo e que não houve a aplicação prática da proposta, entende-se que o estudo  foi 

relevante ao abordar barreiras e aspectos práticos de gerenciamento às ações de eficiência 

energética de edificações públicas que buscam a conformidade com a IN nº 02/2014 

SLTI/MPOG (BRASIL, 2014). O plano de gestão proposto pode ser considerado como um 

ponto de partida para outros estudos acadêmicos e para instituições que desejam melhorar suas 

práticas adminstrativas na obtenção da ENCE Geral de Projetos nível  “A”.   
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Entende-se que a responsabilidade de gerenciamento da qualidade do projeto de 

edificações públicas é da instituição contratante e seus servidores, ou seja, é o cliente quem 

determina o cronograma, custo e qualidade do produto pretendido. Além disso, deve-se ter em 

mente que a maioria das empresas contratadas por processos licitatórios, buscam maximizar 

seu lucro com o menor esforço possível. Dessa forma, o plano de gerenciamento pode ser um 

instrumento eficaz para que as instituições obtenham o produto dentro do cronograma, custo e 

qualidade previamente estabelecidos.  

Arquitetos e engenheiros não devem abrir mão das fases indispensáveis para o 

planejamento de edificações públicas por diversas influências. Devem buscar, cada vez mais, 

inserir ferramentas e processos em suas atividades para garantir a qualidade das edificações 

públicas, principalmente, em edificações que buscam a conformidade com a IN nº 02/2014 

SLTI/MPOG (BRASIL, 2014). Dessa forma, são necessários novos modelos de gestão, 

produzidos e pensados “de dentro para fora”, focando nas especificidades, dificuldades e 

potencialidades das questões relacionadas às obras nos setores de Administração Pública 

(JUNIOR e FABRICIO, 2011). Para que as diretrizes sugeridas possam promover as mudanças 

desejadas é indispensável que se perceba a importância de repensar a formatação de estrutura 

organizacional das instituições públicas (ESTEVES, 2013).   
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7. TRABALHOS FUTUROS. 

Propõe-se o desenvolvimento dos seguinte estudos:  

• Aplicação prática do plano de gestão proposto em instituições públicas; 

• Desenvolvimento se um sistema de gestão da qualidade para verificar a conformidade 

do projeto com os requisitos e procedimentos definidos pelo RAC;  

• Desenvolvimento de um plano de gerenciamento de risco mais específico ao abordado 

neste estudo em relação às ações de etiquetagem de edificações públicas;  

• Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Energia (SGE) específico para 

edificações contempladas pela ENCE Geral de Edificação Construída nível “A” de forma a 

monitorar o seu desempenho;  

• Verificar como o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) pode ser aplicado como fonte de financiamento para o retrofit de 

edificações públicas com o objetivo de obter a ENCE Geral de Edificação Construída de nível 

“A”.     

• Estudos para identificar que ações a nível de gestão podem ser implementadas pelo 

Estado Brasileiro de forma a ampliar o alcance da IN nº 02/2014 SLTI/MPOG.  
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