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Muitas construtoras ainda não contratam projetos
detalhados. Mas quem faz garante: dá resultado

PROJETOS
CUSTO OU INVESTIMENTO?
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Apesar de muitas construtoras
optarem pelo improviso, investir
na etapa de projetos otimiza a
produção e evita patologias

Improvisação não é prática que
combine com engenharia. Em qualquer obra, pla-
nejamento minucioso é crucial para quem busca
bons resultados. Apesar de tamanha evidência, o
que se observa na maioria das empresas voltadas à
construção de edifícios no Brasil é pouca valoriza-
ção da etapa de projeto.

É raro encontrar profissional ou fabricante do
setor que não conheça casos em que a pouca valo-
rização marcou a fase de pré-obra, reconhece a
arquiteta Cecília Levy, coordenadora de projetos e
presidente da Agesc (Associação Brasileira dos
Gestores e Coordenadores de Projeto).

Para quem supõe que se trata de ocorrência res-
trita a cidades periféricas, Cecília ressalta que
situações do tipo são encontradas em grandes cen-
tros, como na capital paulista, detentora de 40% do
mercado imobiliário nacional.

A justificativa mais forte para isso é o fato de os
projetos estarem sempre sujeitos a mudanças que
fogem à capacidade de antecipação dos projetistas.
Dessa forma, detalhar e aprofundar o projeto com
questões indefinidas muitas vezes é visto como
uma despesa que poderia ser evitada.

Por Thiago Oliveira

Projeto é in v

Em parte, o argumento da obra como figura
exposta a alterações imprevisíveis tem seu embasa-
mento na realidade. Mesmo as grandes construtoras,
naturalmente pioneiras na maior dedicação ao proje-
to, enfrentam problemas que surgem com o alçar de
lajes e o fechamento de alvenarias. São empecilhos de
ordem logística, ambiental, jurídica e até climática.

"Quando essas alterações são necessárias, os
projetos também devem ser modificados de forma
que o usuário final possa receber plantas compatí-
veis com o que foi executado em obra; são os cha-
mados projetos as built", diz Cecília Levy.

O arquiteto Rubens Anauate, à frente da cons-
trutora que leva seu nome, é afeito a mudanças que
tenham o propósito de melhorar o projeto. "Antes
de terminar uma obra, às vezes já tenho outra visão
dela", conta. "Nesses casos, sou a favor de introdu-
zir alguma modificação, ainda que esteja jogando
fora parte de um investimento já feito."

Anauate se apressa em esclarecer que tais
mudanças não devem ocorrer pelo que chama de
desleixo. "Se um projeto exige que toda hora você
vá mexendo e acrescentando soluções, é porque
alguma coisa não foi bem-feita", acredita.
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Do orçamento 
à manutenção

As conseqüências advindas de obras sem supor-
te em bons projetos aparecem desde a tomada de
preços. A Even, construtora e incorporadora pau-
lista que também realiza obras para terceiros, já
vivenciou situações desse tipo. "Vamos orçar o que
está no projeto do contratante e às vezes não con-
seguimos absorver todas as falhas que existem",
revela o superintendente técnico Silvio Gava.

Isso gera questionamentos no contratante e
potenciais atrasos no cronograma, prejudicando
o posterior andamento da obra. "A principal inci-
dência é a falta de detalhamento, além da falta de
diretriz do próprio incorporador, que quando não
tem o expertise de construção, deixa o projetista
mandar na solução do produto dele", aponta
Gava. "Há casos em que só conseguimos desco-
brir o problema depois da execução, numa fase
de manutenção."

Reflexos e conseqüências de projetos incomple-
tos ou com indefinições podem ser vistos na obra.
O engenheiro sobrecarregado com suas tarefas

nem sempre tem tempo hábil para ler e analisar o
material que recebe. Muitas vezes só percebe as
falhas no momento da execução.

Silvio Gava, da Even, faz um acréscimo.
Segundo ele, o excesso de funções ocorre também
porque há empresas que designam um engenheiro
para mais de um empreendimento. O resultado é
que a tarefa de fiscalizar o desenvolvimento geral
da construção acaba ficando por conta do mestre-
de-obras.

"Utilizar o engenheiro dessa maneira é perder
dinheiro", alerta o superintendente técnico.
"Quando ele se envolve na criação do projeto,
consegue achar soluções alternativas, tem condi-
ções de encontrar meios de se economizar em
determinados pontos."

Avanços
Ainda que a desvalorização do projeto seja roti-

na em muitas companhias do setor, houve avanços
nesse sentido que não devem ser ignorados. "Nosso
grau de desenvolvimento de projeto, comparado ao
de outros países de primeiro mundo, é muito bom",

O fator econômico
decorrente do emprego
dos manuais é suficiente
para justificar sua
utilização
‘

ENTREVISTA  

Padronização de projetos

Com o objetivo de otimizar a qualidade e a
integração dos vários projetos que compõem
um empreendimento, 13 entidades
representativas do setor imobiliário se uniram e
desde outubro de 2000 produzem os chamados
"Manuais de Escopo e Serviços". Já são seis
obras disponíveis: de coordenação de projetos,
estrutura, ar-condicionado, hidráulica, elétrica e
arquitetura. Na minientrevista a seguir, o
engenheiro Ricardo Bunemer dá mais detalhes
desse trabalho. Outras informações podem ser
obtidas no site www.manuaisdeescopo.com.br,
no qual também estão disponíveis versões
eletrônicas de todos os manuais.

Qual a proposta dos manuais para resolver
ou ao menos reduzir os problemas
encontrados na etapa do projeto?
Os manuais atendem a uma questão do
mercado de projetos, no sentido de orientar
os participantes a adotarem atitudes éticas e
profissionais na elaboração de suas propostas
e contratos para prestação de serviços.

O detalhamento do projeto não corre o
risco de se tornar capital perdido, na
medida em que muito do que estava
previsto pode ser alterado no decorrer
da obra?

É o risco que se corre em qualquer
circunstância, quando as melhores práticas
de trabalho são empregadas. A questão
volta a ser eminentemente de ordem ética.
Os prejuízos advindos do desrespeito aos
princípios defendidos nos manuais são de
ordem técnica e econômica.

Como fazer com que construtores,
incorporadores e projetistas de fato
ponham em prática as orientações
propostas?
O fator econômico decorrente do emprego
dos manuais é suficiente para justificar sua
utilização, bem como a substancial melhoria
da qualidade técnica dos projetos - sendo
esse o principal fator de convencimento para
seu uso. Para se ter idéia, desde o lançamento
dos manuais na internet, em junho de 2006,
foram registrados cerca de 11 mil downloads.

Quanto tempo o senhor acha que será
preciso para que o mercado repercuta
as mudanças de postura sugeridas?
O mercado já está mudando, por meio das
propostas comerciais moldadas de acordo
com os escopos. De um modo geral, quando
a percepção das vantagens for mais ampla,
o sistema obterá maior sucesso.

RICARDO BUNEMER

Existe a intenção de se lançar novos
manuais?
É um trabalho contínuo, pois se trata de um
acordo inédito entre os membros da cadeia
produtiva, cujo âmbito de atuação é nacional.
Acabamos de concluir o escopo de
paisagismo e estamos trabalhando no de
automação e segurança, vindo a seguir os de
infra-estrutura esportiva, acústica,
luminotécnica, impermeabilização, e tantos
mais quanto o mercado exigir.

Ricardo Bunemer
Vice-presidente de Tecnologia e Relações de Mercado
do Secovi-SP (Sindicato das Empresas de Compra,
Venda, Locação e Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais de São Paulo) e coordenador
do Comitê Gestor dos Escopos de Projetos

‘Quando o
engenheiro de
obra se envolve
na criação do
projeto, consegue
encontrar 
meios de se
economizar

Silvio Gava, superintendente 
técnico da Even
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elogia Roberto de Souza, presidente do CTE
(Centro de Tecnologia de Edificações).

Souza acumula experiência valorosa que lhe
permite tecer paralelos entre o cenário existente
hoje, no tocante a projetos, e aquele em vigor tem-
pos atrás. Em 1997, ao lado da diretora do NGI
(Núcleo de Gestão e Inovação), Maria Angélica
Covelo, escreveu o livro "Gestão do Processo de
Projetos de Edificações".

O trabalho foi criado a partir de encontros que
reuniam projetistas de diversas disciplinas, incor-
poradores e construtores. A meta era discutir por-
menores acerca da gestão da qualidade de projetos.

"Naquela época, não havia, por exemplo, os
chamados projetos de produção", lembra Souza,
em referência ao planejamento das etapas executi-
vas da obra, que inclui projeto de alvenaria, de fôr-
mas e de impermeabilização, entre outros.

Profissional atualmente em crescimento no
mercado imobiliário, o coordenador de projetos
também não marcava presença há dez anos, obser-
va o presidente do CTE. "Essa figura era meio
tênue; o que existia era a coordenação de reuniões
de projeto, feita pelo engenheiro ou diretor técnico
da construtora".

Segundo Cecília Levy, da Agesc, "até mesmo as
grandes construtoras não tinham uma área de coor-
denação de projetos há sete anos".

"É claro que essas criações vieram com o avan-
ço significativo da informática no setor", destaca
Roberto de Souza. "Hoje é possível colocar no
computador um projeto virtual, ver todas as inter-
faces que existem, estrutura, instalações, arquitetu-
ra, onde a tubulação pode cortar uma viga, onde
não pode", exemplifica.

Para Silvio Gava, superintendente técnico da
Even, no entanto, o desenvolvimento nessa fase pré-
obra foi tímido nos últimos anos. "A evolução foi
mais atribuível aos fabricantes", diz. "Mesmo por-
que, os projetistas não vão às obras, e isso prejudica
muito." Ele levanta um tema polêmico. Conta que os
profissionais - principalmente os de instalações em
geral, como elétrica, hidráulica e ar-condicionado -

cobram valores extras, a
título de hora técnica, pela
visita ao canteiro. "Acho
que isso deveria ser uma
obrigação", assevera.

Segundo o engenheiro
da Even, a empresa chegou a tentar transformar a
visita à obra num dever contratual, mas não teve
sucesso. "É uma oportunidade que estou dando a
ele de aprender sobre a aplicação do seu projeto,
olhar de escala 1 para 1 e ver inclusive o que pode-
ria ter melhorado no papel", expõe Gava.

Profissional com circulação assídua entre os
projetistas, Cecília Levy partilha da opinião de
Gava. "A obra é minha cliente final", afirma. "Nós
viajamos, buscamos o novo, o moderno, mas
temos que ir ao canteiro, ter essa vivência; não
existe profissional mais interessante do que um
mestre-de-obras."

Momento certo
Uma vez convencido a aplicar mais tempo e

recursos preventivos na etapa do projeto, o
empreendedor precisa estar alerta ao período

Alteração forçada

Projetos não são imutáveis. Embora se
recomende detalhamento aprofundado no momento de se
compor as diferentes especialidades, engenheiros vão às obras
prevenidos contra toda ordem de fatalidade que possa ocorrer.
No caso da Rubens Anauate Arquitetura e Construções, o
imprevisto estava submerso, e aflorou quando os técnicos
tentavam fincar estacas pré-moldadas para as fundações do
edifício Mirante da Pompéia, em São Paulo. "Ainda que tenhamos
feito a sondagem do terreno e todos os procedimentos habituais,
não conseguimos identificar quatro minas d'água correndo
debaixo do solo", conta o arquiteto Rubens Anauate.
Na busca por conter os danos causados pelo alagamento, foi
montado um sistema de drenagem, de maneira que as minas

escoassem diretamente em compartimentos apropriados. O
estorvo, aparentemente superado, tornou a assombrar o canteiro
depois que uma intensa chuva comprometeu o sistema de
canalização recém-construído. A solução adotada pela
construtora para dar prosseguimento à obra foi substituir a
fundação determinada no projeto pela modalidade de estaca
hélice contínua. Apesar de mais oneroso, o novo método não
produziu nenhuma trepidação - risco latente, e que atingiria as
casas vizinhas, se fossem utilizadas as estacas pré-moldadas
inicialmente previstas.
Anauate faz um balanço dos prejuízos: "Foram pouco mais de
dois meses para dominar os problemas, a um custo de fundação
entre 20% e 25% superior ao que estava orçado".

‘Nosso grau de
desenvolvimento
de projeto,
comparado ao de
outros países de
primeiro mundo,
é muito bom

Roberto de Souza,
presidente do CTE 

‘
Projetos 
mal-executados
sobrecarregam os 
já atribulados
engenheiros de obra,
que perdem tempo
corrigindo falhas 
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O projeto na ótica do contratante

Mestrado desenvolvido pela arquiteta Eliane
Adesse, vice-presidente da Agesc (Associação Brasileira dos
Gestores e Coordenadores de Projetos), procurou desvendar,
entre outros temas, como o processo de projeto é visto pelas
empresas  construtoras e incorporadoras do setor imobiliário
na cidade de São Paulo.
Numa das etapas do trabalho, a autora encaminhou
questionário - elaborado especificamente para sua pesquisa -
a 105 empresas do setor voltadas ao segmento residencial
vertical de alto e médio padrão localizadas no bairro de Vila
Mariana. Do total, 20 responderam às perguntas. Os
resultados apontam algumas contradições e revelam
posturas surpreendentes das companhias.
Todos os entrevistados declararam conhecer muito bem o
processo de projeto. Em se tratando da contratação dos
profissionais, entretanto, somente 45% admitiu fazê-lo no
momento recomendado pelos especialistas - isto é, no
estudo preliminar. Outras 45% disseram efetuar a
contratação no projeto legal, e 10% das empresas dedicam-
se à tarefa no projeto executivo.
A pesquisa também avaliou o que se considera na hora da
escolha dos projetistas. Para 57,5% dos pesquisados, o
primeiro critério é a qualidade dos trabalhos apresentados.

Repetir a equipe utilizada no último empreendimento obteve
22,9% das respostas, e sugestões dadas pelo diretor técnico
mostrou-se prática adotada em 17,9% das empresas.
Opções como influência da concorrência, valor dos
honorários e opiniões tanto do arquiteto como do
coordenador de projetos não foram indicadas como critério
principal por nenhum dos pesquisados.
Sobre a figura do coordenador de projetos, a análise apurou
também que 40% das construtoras e incorporadoras
raramente ou nunca o contratam. Apesar disso, quase 
todas foram unânimes em afirmar que a função é essencial -
e não buscam o profissional porque já possuem 
coordenação interna.
No entanto, há que se atentar para a qualificação do
coordenador. "Se não tiver conhecimento técnico para
avaliar o que foi entregue, ele vai se limitar a trabalhos
burocráticos; será um secretário de luxo, marcador de
reuniões e distribuidor de atas", alerta Eliane Adesse. "Na
verdade, o coordenador de projetos precisa ser um
facilitador da informação dentro do processo do projeto,
resolver pendências sem engessar o processo, trazendo
assim lucros e benefícios para todos os envolvidos", conclui
a vice-presidente da Agesc.
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antes de ser liberado. "Vinculamos
parcelas de pagamentos a fases de
projetos entregues", complementa o
engenheiro. "Além disso, a
remuneração de todos os profissionais
é controlada pela área técnica, que
precisa aprovar todos os projetos."
Rigor tão acentuado não é bem-visto
por todos, diga-se. "Alguns não
aceitaram e saíram da empresa", admite Gava. "Os projetistas têm
um nome; mas a construtora também tem um nome, e quem
quiser trabalhar comigo precisa se submeter a esses critérios."
Desfalques relevados, o sistema já encontrou a consolidação,
passado um ano de vigência. "Conseguimos ter uma equipe
unida aqui na Even; e olha que isso é bem esquisito numa
construtora", finaliza o superintendente técnico.

Equipe mobilizada

Na construtora e incorporadora paulista
Even, a etapa de criação de projetos envolve participação não de
alguns profissionais especializados, mas de toda a equipe interna.
Além do setor de incorporação, o procedimento integra também as
áreas técnica, financeira e a própria presidência da empresa.
Com uma estrutura particular de funcionamento, o sistema foi
inserido pelo engenheiro Silvio Gava, que há dois anos chegou à
Even oriundo da Gafisa. "Como a empresa não tinha um volume
muito grande, os procedimentos foram mais fáceis de implantar,
e mais facilmente aceitos pelos colaboradores", conta ele, que
ocupa o cargo de superintendente técnico.
De acordo com o padrão estabelecido, o engenheiro de obra deve
receber todos os projetos com cerca de 30 dias de antecedência. A
idéia é que disponha de tempo para estudar a documentação antes
de pisar no canteiro e eventualmente propor melhores soluções.
"Num dos nossos empreendimentos, o Clube Parque Santana, o
engenheiro responsável mudou totalmente a fundação prevista, e
economizou um valor significativo para a empresa", lembra Gava.
No tocante ao relacionamento com projetistas externos
específicos de cada disciplina, existem algumas normas a serem
seguidas. Os profissionais têm metas a cumprir, tanto de tempo
como de nível de acertos. "Eles precisam me dar uma informação
que esteja dentro de certa margem de erro", explica o
engenheiro. "Se não chegam a essa margem, são penalizados,
tanto num esquema de notas como financeiramente." Por outro
lado, contrapõe Gava, projetistas que respondem às exigências
da construtora recebem bonificações - também em dinheiro.
Mesmo um projeto que goza de sutil independência, como o de
arquitetura, na Even é submetido a critérios de aprovação técnica

Na construtora e
incorporadora Even, a
etapa de
desenvolvimento de
projetos envolve toda
a equipe interna, com
direito a bônus ou
penalizações por
desempenho

Entre os recentes
avanços na etapa de
projeto, está a difusão
dos projetos de
produção como, por
exemplo, o
planejamento da
execução das fôrmas

em que isso deve ser feito. "Algumas construto-
ras só vêem a necessidade de resolver as inter-
ferências quando a obra já está em andamento,
gerando retrabalho, desperdício de tempo e de
material", nota a presidente da Agesc. E acres-
centa: "O nível de interferência no canteiro

pode ser muito minimizado com a contratação
da equipe de projeto ainda na fase de concepção
do empreendimento".

De acordo com a arquiteta, há certas conjuntu-
ras em que o investimento tardio apresenta riscos
adicionais. Refere-se ao fato de que a exigência do
comprador aumentou com o advento do Código de
Defesa do Consumidor. "Hoje nós vemos nos
estandes os interessados fotografando o aparta-
mento modelo, fiscalizando, filmando, para que o
dele seja igual", comenta Cecília.

Para se evitar conflitos jurídicos desgastantes
com clientes insatisfeitos, a saída é dispor de um
projeto minucioso antes mesmo do lançamento.
"Existem construtoras que mostram as plantas dos
subsolos para o cliente e dizem, 'as suas vagas são
estas'", descreve a arquiteta.

Mesmo que não se chegue a episódios extre-
mos,  a ausência de definições em projeto e as
constantes alterações geradas em conseqüência
disso podem conduzir a construtora a retrabalhos
maciços. "Já soube de situações em que foi preciso
abordar novamente o cliente para reaprovar uma
solução", relata Silvio Gava, da Even. Conside-
rando-se o número de compradores em um único
prédio, é fácil imaginar o tamanho da mobilização
demandada à tarefa.
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