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RESUMO 

 

GEVAERD, Paulo Henrique Ferrarini. Diagnóstico de maturidade tecnológica de micro 
e pequenas empresas da indústria AEC para implementação da Engenharia 
Simultânea. 198 p. 2017. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Produção) – 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Paraná. 
Curitiba, 2017. 
 
 
O trabalho apresenta uma análise de maturidade e também o impacto das ferramentas 
computacionais em empresas de arquitetura, engenharia e construção, com relação 
aos objetivos da Engenharia Simultânea. O principal objetivo era entender qual o 
impacto na maturidade tecnológica de pequenas empresas da indústria de arquitetura, 
engenharia e construção quando da utilização de ferramentas computacionais 
colaborativas na implementação dos conceitos da Engenharia Simultânea. Para 
desenvolver a pesquisa, foram feitas análises bibliométricas para caracterização dos 
principais autores envolvidos com os temas Engenharia Simultânea e Sistemas 
Computacionais Colaborativos para a construção civil. Esses autores formaram o 
embasamento teórico para o desenvolvimento do protocolo de entrevistas nos estudos 
de casos múltiplos. Após a elaboração do protocolo de pesquisa e seu aprimoramento 
a partir de um estudo piloto, foram realizadas entrevistas com os representantes de 
nove empresas do setor e, a partir das suas respostas, foram desenvolvidas as 
análises de maturidade e requisitos dos sistemas. Em função das análises, foram 
obtidas as seguintes conclusões: as pequenas empresas necessitam de maior 
autoconhecimento para equilibrar sua maturidade empresarial; empresas de 
arquitetura têm um perfil de maturidade tecnológica diferenciado de empresas de 
engenharia e construção; empresas de arquitetura são influenciadas positivamente 
pelas suas ferramentas; empresas de engenharia e construção ainda têm níveis 
baixos de maturidade nessas relações; as ferramentas utilizadas pelas empresas 
atualmente, em sua grande maioria, não auxiliam na integração dos processos das 
empresas e entre empresas, o que dificulta a implementação dos conceitos da 
Engenharia Simultânea. Além disso, foram propostos: fluxo de atividades simultâneo 
entre as pequenas empresas, sistemas para implementação dos conceitos da 
Engenharia Simultânea e diretriz para implementação dos sistemas nas empresas 
entrevistadas. 
 
 
Palavras-chave: Engenharia Simultânea. Indústria AEC. Sistemas Computacionais 
Colaborativos. 



 

ABSTRACT 

 

GEVAERD, Paulo Henrique Ferrarini. Diagnosis of technological maturity of micro and 
small companies in the AEC industry for implementation of Concurrent Engineering. 
198 p. 2017. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Produção) – Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 
 
This research presents an analysis of maturity and also the impact of computational 
tools in architecture, engineering and construction enterprises, in relation to the 
objectives of Concurrent Engineering. The main objective was to understand the 
impact on the technological maturity of small enterprises in the architecture, 
engineering and construction industry when using collaborative computational tools in 
the implementation of Concurrent Engineering concepts. To develop the research, 
bibliometric analyses were carried out to characterize the main authors involved with 
the themes Concurrent Engineering and Collaborative Systems for construction 
industry. These authors formed the theoretical basis for the development of the 
interview protocol in multiple case studies. After the elaboration of the research 
protocol and its improvement from a pilot study, interviews were conducted with nine 
enterprises in the sector and from their answers the maturity analyses and systems 
requirements were developed. Based on the analyses, the following conclusions were 
obtained: small enterprises need greater self-knowledge to balance their business 
maturity; architecture enterprises have a differentiated technological maturity profile of 
engineering and construction enterprises; architectural enterprises are positively 
influenced by their tools, engineering and construction enterprises still have low levels 
of maturity in these relationships; the tools used by enterprises today, for the most part, 
do not assist in the integration of company processes and between enterprises, which 
makes it difficult to implement the concepts of Concurrent Engineering. In addition, 
were proposed: simultaneous flow of activities between small enterprises, systems for 
the implementation of Concurrent Engineering concepts and guideline for 
implementation of the systems in the companies interviewed. 
 
 
Key-words: Concurrent Engineering. AEC Industry. Computer Integrated Systems.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A gestão de empreendimentos está diretamente ligada aos conceitos 

arquitetônicos elaborados em função da definição das necessidades dos clientes, da 

etapa da incorporação imobiliária, do capital a ser investido e do entendimento entre 

financiamento, velocidade de vendas e capital imobilizado em obra, do gerenciamento 

de diversos projetos específicos e também da definição de orçamentos e cronograma 

de execução, da gestão da obra com suas diversas singularidades e adequações 

durante o processo de execução, da entrega do empreendimento aos clientes e da 

sua utilização.  

Todo esse processo pode ser dividido em quatro etapas: incorporação, 

planejamento, gerenciamento e controle do empreendimento. A partir dessas quatro 

etapas, é possível compreender como funciona a indústria da construção civil e suas 

complexidades. 

O planejamento na construção civil é um processo sistêmico em que os 

conceitos existentes para a determinação dessa estrutura para obras e as restrições 

entre as atividades não são tratados como o processo de elaboração de um projeto, 

no qual os conceitos existentes que estruturam os memoriais de cálculo e os critérios 

de restrições no desenvolvimento do dimensionamento são seguidos à risca. Portanto, 

percebe-se a necessidade de estudos que tratem do processo de planejamento 

(CHIBINSKI, 2012).  

A construção civil, em sua estruturação atual, utiliza-se de uma prática 

sequencial para o desenvolvimento das atividades dentro de seu ciclo produtivo. Essa 

prática tradicional resulta na evidente separação entre a fase de projeto e sua 

respectiva execução. Essa segmentação tem repercutido em não conformidades, tais 

como atrasos de cronograma, falha de orçamentos e baixa qualidade construtiva 

(SILVA, 2013). 

O que possivelmente pode causa essa baixa produtividade no setor é o 

processo de planejamento, fase importante no desenvolvimento do empreendimento, 

que não tem a ênfase que deveria ter nas construtoras e incorporadoras do país, bem 

como a deliberação para a resolução dos problemas na linha de produção, ou seja, 

no canteiro de obras.  

Analisando esse cenário e o momento de desenvolvimento tecnológico por 

que o mundo está passando, fica a dúvida com relação aos sistemas de gestão e às 
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ferramentas que dão suporte a esses sistemas, utilizadas para a gestão das etapas 

de incorporação, planejamento, gerenciamento e controle de obras. De modo geral, o 

modelo de gestão – desde a elaboração até a execução e entrega da obra – passa 

pelo sistema convencional sequencial de atividades, com a utilização de ferramentas 

adaptadas ao setor. 

É necessário analisar se o sistema sequencial impacta diretamente no modo 

como se desenvolvem os empreendimentos, bem como se nesse sistema o tempo de 

conclusão tem sido estendido e, consequentemente, se provoca alterações e um 

custo maior para o cliente. 

Diante disso, sentiu-se a necessidade de desenvolver um diagnóstico de 

maturidade tecnológica de empresas colaborativas da indústria da construção civil, 

para aprimorar os processos de incorporação, planejamento, gerenciamento e 

controle de obras, de tal maneira que as informações não fiquem perdidas ou 

desatualizadas pela dinâmica do andamento da obra em todo o seu ciclo de vida. 

Para atender a essa demanda, foi necessário pesquisar, entre as diversas 

teorias, aquelas que mais se adequavam à construção civil. Apesar de várias técnicas 

terem sido utilizadas, a Engenharia Simultânea (ES) foi a base conceitual adotada 

para o desenvolvimento do diagnóstico das empresas colaborativas e também para a 

análise das ferramentas computacionais que apoiam esse modelo de gestão. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Atualmente a fase de incorporação de empreendimentos está restrita ao envio 

de informações básicas referentes às obras para elaboração de projetos e execução. 

Depois dessa fase, a incorporadora aguarda passivamente as informações fornecidas 

pelas obras, sendo essas informações, normalmente, tardias demais para a tomada 

de decisões referente a corte de custos ou alterações em fases posteriores. 

É importante estabelecer uma conexão mais próxima entre todos os 

envolvidos pelo projeto. Para isso as informações devem ser entregues de maneira 

mais eficiente e explícita para os reais tomadores de decisão. A obra em si é parte do 

processo de execução, com uma quantidade relevante de imprevistos pela sua própria 

forma dinâmica. Habitualmente, decisões importantes são tomadas sem que as 

principais variáveis sejam consideradas. 
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Segundo Chen et al. (2008), por causa da intensidade e diversidade de 

informações, a eficiência no gerenciamento dessas informações é crucial para a 

indústria da construção civil. Portanto, ferramentas e tecnologias devem ser cada vez 

mais aplicadas com o foco de melhorar a qualidade da gestão desses dados. 

Fica a dúvida se os sistemas de gerenciamento com ferramentas auxiliam de 

forma plena a indústria da construção civil. Assim, são necessários a avaliação e o 

desenvolvimento de um diagnóstico de maturidade tecnológica que oriente e auxilie a 

integração e simultaneidade dos processos entre todos os envolvidos na execução de 

um empreendimento. A teoria que traz luz à integração e colaboração é a Concurrent 

Engineering (CE) – Engenharia Simultânea. 

A Engenharia Simultânea ou Engenharia Concorrente (Concurrent 

Engineering) incorpora dois princípios-chave: integração e simultaneidade. Integração 

é a relação dos processos com o conteúdo da informação e conhecimento, entre e 

dentro de estágios do projeto, e todas as tecnologias e ferramentas usadas no seu 

desenvolvimento. A simultaneidade é determinada pela maneira como as tarefas são 

planejadas e pela interação entre os diferentes atores (pessoas e ferramentas) e o 

processo de desenvolvimento do produto (ANUMBA et al., 2007).  

O objetivo desses dois princípios é obter os principais processos que 

descrevem as atividades da empresa e assim reduzir os desperdícios com tarefas que 

apenas consomem insumos (materiais e mão de obra – tempo), para agregar mais 

valor ao produto que será entregue. Esta é a cadeia de valor da ES: Transformation – 

Flow – Value (ANUMBA et al., 2007). 

Entender que um conjunto de ferramentas pode atender aos requisitos da 

Engenharia Simultânea é fator relevante para o desenvolvimento acadêmico, social e 

industrial. Portanto, a pergunta do problema da pesquisa pode ser expressa da 

seguinte maneira: Qual o impacto na maturidade tecnológica de pequenas empresas 

da indústria de arquitetura, engenharia e construção quando da utilização de 

ferramentas computacionais colaborativas na implementação dos conceitos da 

Engenharia Simultânea?  

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A delimitação da pesquisa para esta dissertação compreende um estudo de 

casos múltiplos com relação à maturidade tecnológica de pequenas empresas da 
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indústria de arquitetura, engenharia e construção que atuam na cidade de Curitiba, no 

Estado do Paraná. 

Para confirmar a questão do problema da pesquisa, são apresentadas duas 

questões orientadoras sobre o estudo: 

• As pequenas empresas estão preparadas, tecnologicamente, para a 

utilização de ferramentas computacionais colaborativas? 

• As pequenas empresas estão preparadas para a implementação dos 

conceitos da Engenharia Simultânea? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Principal 

 

Desenvolver um diagnóstico sobre o impacto de sistemas computacionais 

utilizados na gestão de pequenas empresas de Arquitetura, Engenharia e Construção 

(AEC) no apoio à implementação do modelo da Engenharia Simultânea nas etapas 

de incorporação, planejamento, gerenciamento e controle de obras. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar a maturidade de empresas do setor e assim entender os principais 

fatores que impedem a indústria de aderir aos conceitos da Engenharia Simultânea. 

Analisar, pela Engenharia de Requisitos (ER), como as principais ferramentas 

utilizadas pelas empresas do setor podem ser utilizadas como base para a 

colaboração e integração, fundamentos da Engenharia Simultânea. 

Analisar se a aplicação de ferramentas de planejamento e controle já 

existentes no mercado podem ser alinhadas com os objetivos da Engenharia 

Simultânea. 

Desenvolver diretrizes para as empresas em relação às ferramentas 

computacionais que apoiam os conceitos da Engenharia Simultânea. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Diferentemente de outras áreas da economia, a construção civil, apesar de 

sua expansão no mercado, apresenta certa estagnação na implementação de 

inovações (SILVA, 2013). Para desenvolver melhor conceitos já consagrados no meio 

acadêmico, é necessário que as pesquisas consigam integrar a teoria à prática.  

Esta pesquisa está diretamente relacionada à área de concentração Sistemas 

de Produção e Construção Civil, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

(PPGEC) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), onde foi 

desenvolvida, uma vez que visa validar um método já reconhecido em outras 

indústrias, a Engenharia Simultânea, em um grupo de empresas que atuam com AEC. 

Uma das características da indústria da construção civil é a fragmentação dos 

trabalhos, o que acarreta problemas na gestão do projeto. Por isso, a utilização de 

sistemas colaborativos, segundo Mendes Jr. et al. (2005), é recomendada por 

diversos autores.  

Para Adzroe e Ingirige (2017), apesar do impacto que a indústria da 

construção civil tem na economia de países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

grande parte das empresas desse setor é constituída de pequenas e médias 

empresas. Uma vez que empresas desse porte necessitam de uma colaboração 

elevada entre os participantes da cadeia, cria-se a dificuldade de implementação de 

tecnologia e inovação nesse meio. 

Esta pesquisa é de relevância para a Indústria AEC, pois trabalha, em um 

estudo de casos múltiplos, a aplicação desses conceitos no grupo de empresas 

colaborativo do setor e, principalmente, apresenta as ferramentas necessárias para 

atingir os objetivos da Engenharia Simultânea na construção civil, cobrindo todo o ciclo 

de vida do empreendimento. Esse grupo é representativo dentro do setor, conforme 

os Gráficos 1 e 2. 

Do Gráfico 1 é possível entender que o maior número de empresas está 

concentrado nas regiões Sul e Sudeste, que representam, juntas, 70% do país. Além 

disso, outra informação que pode ser observada é que 48% das empresas dessas 

duas regiões têm até quatro funcionários, ou seja, são pequenas empresas do setor 

da construção. 
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Gráfico 1 - Empresas e número de funcionários por região no Brasil 
Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 2016. 

 

Gráfico 2 - Empresas e números de funcionários na Região Sul 
Fonte: CBIC, 2016. 

Com relação às informações do Gráfico 2, é possível observar que na Região 

Sul, assim como nas outras regiões, existe a predominância de empresas de até 

quatro funcionários – aproximadamente 73% dessas empresas. Levando em conta 

que a cidade de Curitiba representa 7% desse total, surge a necessidade de estudar 
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empresas ou grupos de empresas que representem essa parte do setor da 

construção. 

Este trabalho está diretamente relacionado ao fato de o sistema de produção 

ter como característica a integração com os diversos envolvidos na execução e, 

conforme Chen et al. (2010), a característica mais notável da ES é a sua abordagem 

de equipes funcionais multidisciplinares. Por último, é de grande relevância para o 

autor, pois o principal objetivo ao desenvolver esta pesquisa era aproximar a 

academia da indústria da construção civil, elaborando e aplicando conhecimentos 

úteis para o desenvolvimento do setor.  

 

1.5 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Com relação à estratégia de pesquisa adotada, pode-se dizer que, para ela 

ter fundamento, é necessário comprovar ou validar se as análises obtidas dos estudos 

de caso múltiplos podem ser generalizados de maneira analítica – ou seja, conforme 

Yin (2010), a teoria previamente desenvolvida é usada como um padrão e então 

comparada com os resultados obtidos empiricamente.  

A ES tem como premissa desenvolver os processos para reduzir desperdícios 

e assim agregar valor para o cliente. O primeiro capítulo desta dissertação trata do 

contexto do trabalho, da delimitação do tema, dos objetivos a serem atingidos, das 

justificativas e da estrutura do trabalho. O Capítulo 2 traz a análise bibliométrica das 

referências da base Scopus sobre os principais temas do trabalho. 

Para analisar se as ferramentas utilizadas estão alinhadas com a filosofia 

proposta, é preciso compreender se elas proveem condições aos usuários (grupo de 

empresas) de atender às demandas dos clientes. Para comprovar que essas 

condições foram atendidas, é necessária uma comparação entre os métodos 

propostos, as ferramentas utilizadas e o posicionamento dos envolvidos em relação 

aos fluxos de serviços de cada uma das empresas estudadas.  

O Capítulo 3 apresenta as teorias que embasaram a pesquisa. Em um 

primeiro momento, será descrita a Engenharia Simultânea e os fundamentos 

utilizados na pesquisa de maturidade. Na sequência, serão apresentados os 

fundamentos dos sistemas colaborativos e da Engenharia de Requisitos. Dessa 
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maneira será possível entender como as ferramentas estão posicionadas em relação 

à ES.  

O método de pesquisa é apresentado no quarto capítulo. Nele estão dispostos 

os principais pontos necessários para o desenvolvimento de um estudo de casos 

múltiplos e definidas as ferramentas de pesquisa e análise dos dados levantados nas 

empresas. E em função da fundamentação teórica e da pesquisa em campo, estão 

desenvolvidos os critérios de análise tanto da maturidade tecnológica da Engenharia 

Simultânea quanto da Engenharia de Requisitos.  

No Capítulo 5 estão os resultados das análises feitas em função das 

entrevistas com as empresas, passando pelo estudo piloto, com a identificação e 

validação da ferramenta de entrevistas, e pela análise das respostas de todas as 

empresas entrevistadas. As análises foram fundamentadas nos conceitos 

apresentados nos capítulos anteriores. 

As etapas do estudo de caso seguiram os conceitos definidos por Yin (2010). 

Nesse sentido, foi realizada a triangulação de informações em pelo menos três 

diferentes contextos. A primeira base é a própria teoria já pesquisada e descrita na 

dissertação. Com essa teoria foi possível entender onde é aplicado o conceito de 

Engenharia Simultânea. 

A segunda base é a análise de maturidade das empresas em relação à 

Engenharia Simultânea. Essa análise fundamentará as relações das empresas com a 

terceira base. Portanto, entender em que momento as pequenas empresas se 

encontram no processo de desenvolvimento tecnológico para a aplicação dos 

conceitos da ES é fundamental na estrutura do trabalho. 

Em seguida, a terceira etapa é o desenvolvimento dos fluxos de serviços das 

empresas em relação à Engenharia de Requisitos e aos sistemas computacionais 

utilizados. Em função dessa análise, é possível identificar as possibilidades de 

cooperação entre as empresas e quais as suas necessidades de atendimento. 

Para finalizar, o Capítulo 6 terá o relato das conclusões que a pesquisa 

proporcionou, com as contribuições dos resultados para a problemática inicial, as 

impressões sobre o desenvolvimento da pesquisa e, ainda, alguns temas 

complementares para novos trabalhos. 

Com relação à estratégia da pesquisa, conforme a Figura 1, partiu-se do 

problema inicial e, em função dessas questões, foi desenvolvido o referencial teórico. 

O estudo de casos múltiplos se deu a partir de entrevistas de maturidade com relação 
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ao referencial teórico e a coleta das evidências também. As análises finais foram feitas 

com base na revisão completa da literatura. 

 

Figura 1 - Estratégia da pesquisa 
Fonte: O autor (2017). 
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2 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

A revisão de literatura da pesquisa é fundamentada em três conceitos: 

Engenharia Simultânea, Sistemas Colaborativos Computacionais e Engenharia de 

Requisitos. 

Com os conceitos definidos para fundamentar a pesquisa, foi realizado um 

levantamento em diversas bibliotecas, tanto digitais quanto físicas. Porém, para a 

realização de comparativos entre autores e citações, foi escolhida a plataforma 

Scopus. 

Segundo Gil (2016), o local privilegiado para a localização das fontes tem sido 

a biblioteca. No entanto, em virtude da ampla disseminação de materiais bibliográficos 

em formato eletrônico, assume grande importância a pesquisa feita por meio de bases 

de dados e sistemas de busca. 

O acesso online às informações de bibliotecas especializadas é feito por meio 

de banco de dados, que contém artigos publicados em periódicos científicos, trabalhos 

apresentados em congressos, relatórios, teses, livros e outras fontes. (GIL, 2016). 

Outra maneira é a utilização de sistemas de busca na web. De acordo com 

Gil (2016), esses mecanismos de busca são baseados no uso exclusivo de programas 

de computador para a indexação dessas páginas e a busca é feita por palavras-chave.  

O Scopus é o maior banco de dados de citações e resumos de literatura 

revisada por pares: revistas científicas, livros e conferências, trazendo uma visão 

abrangente da produção mundial nos campos da ciência, tecnologia, medicina, 

ciências sociais, artes e humanidades, além de apresentar ferramentas inteligentes 

para rastrear, analisar e visualizar a pesquisa (ELSEVIER, 2017). 

Para utilizar o sistema de busca do Scopus, é importante definir as palavras-

chave que realmente abrangem a pesquisa. Portanto, inicialmente, é elaborada uma 

planilha com todas as potenciais palavras que se referem ao trabalho e então se faz 

uma seleção daquelas que realmente embasarão a pesquisa. A tabela de palavras-

chave da pesquisa relacionada a este trabalho está na Tabela 1. 

Além das palavras relacionadas à Engenharia Simultânea (colaborativa, 

cooperativa, concorrente, concomitante, etc.), das que se relacionam aos Sistemas 

Colaborativos (sistemas integrados por computação, integração de sistemas, 

colaboração entre sistemas) e à Engenharia de Requisitos, foram utilizadas palavras 

que remetem à área de atuação da pesquisa (Construção, Indústria da Construção, 
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AEC, Gerenciamento de Obras, Gerenciamento, Planejamento e Controle, 

Incorporação Imobiliária, etc.).  

Tabela 1 - Palavras-chave da pesquisa no Scopus 

 
Fonte: O autor (2017). 

De acordo com as palavras-chave apresentadas na Tabela 1 foi feita a 

pesquisa (com a supressão de algumas áreas que não são correlatas) e obtida a string 

(cadeia de caracteres) de buscas da Tabela 2. 

Tabela 2 - String de busca do Scopus 

( "concurrent engineering"  OR  "collaborative engineering" )  OR  ( "Computer 

Suported Collaborative Work"  OR  "Requirements Engineering"  OR  "Computer 

Integrated Environments in Construction" )  AND  ( "construction industry"  OR  

"AEC"  OR  "real estate" )  AND  ( "construction management"  OR  "building 

management"  OR  "construction planning" ) 

Fonte: O autor (2017). 

Assim, a pesquisa, já incluindo as limitações das áreas não correlatas ao 

tema, resultou num total de 733 referências publicadas entre os anos de 1992 e 2017. 

A etapa seguinte consistiu na análise bibliométrica dos dados – primeiro, com os 

próprios resultados apresentados pelo Scopus e, em um segundo momento, com as 

análises dos resultados através dos programas Bibexcel e Pajek. 

A análise bibliométrica dos dados levantados do Scopus se refere aos anos 

em que estão distribuídos os trabalhos localizados em relação à fonte, ou seja, ao 

periódico, congresso ou livro em que o material foi referenciado, em relação aos 

autores, à afiliação, ou seja, à universidade ou outro grupo em que a pesquisa está 

inserida, aos países em que essas fontes foram publicadas e ao tipo de documento, 



27 

 

ou seja, se é um artigo, publicação de conferências, livros, entre outros, e também à 

área à qual está relacionada a fonte. 

 

2.1 ANÁLISE SCOPUS 

 

Pela sequência em que estão apresentadas as informações no Scopus, é 

possível entender que, a partir de 1992, começaram a ser desenvolvidas pesquisas 

relacionadas ao tema proposto. Desde o princípio existe uma tendência de 

crescimento, com picos de produção nos anos de 2005, 2010 e 2014.  

O Gráfico 3 apresenta essa inclinação das pesquisas. É possível ver também 

que, nos últimos quatro anos, o número de artigos continua no mesmo padrão, com 

uma quantidade elevada de publicações. Para o ano de 2017, apesar de não haver 

um número fechado, já é possível observar que os temas abordados pela pesquisa 

ainda são desenvolvidos pela comunidade acadêmica internacional, o que comprova 

a sua relevância. 

 

Gráfico 3 - Gráfico de documentos publicados no período de 1992-2016 
Fonte: Scopus (2017). 

Os 733 artigos estão dispostos em 91 revistas, sendo estas as cinco revistas 

com maior número de publicações: Journal of Construction Engineering and 

Management, com 50 artigos publicados, Construction Management and Economics, 

com 33 artigos, Automation in Construction, com 31 artigos, Engineering, Construction 
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and Architectural Management, com 25 artigos, e Journal of Management in 

Construction, com 25 artigos (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4 - As revistas que mais publicaram sobre o assunto 
Fonte: Scopus (2017). 

Além da análise das fontes com o maior número de publicações, é possível 

extrair do Scopus os autores que têm trabalhos publicados na mesma linha de 

pesquisa. Nesse caso, foi possível encontrar 155 autores com publicações 

relacionadas ao tema. O Gráfico 5 apresenta os dez autores com o maior número de 

publicações, sendo os três primeiros: Anumba, com 36 publicações, Love, com 25 

publicações, e Kamara, com 14 publicações. 

 
Gráfico 5 - Os dez autores com maior número de publicações 
Fonte: Scopus (2017). 
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A relação também existe com as afiliações das produções, ou seja, os centros 

de pesquisa que produzem o conhecimento relacionado ao tema –  dessa maneira, 

foi possível encontrar 160 instituições. As 10 instituições que mais publicam estão 

apresentadas no Gráfico 6, e as 3 primeiras são: a Loughborough University, com 69 

publicações, a Hong Kong Polytechnic University, com 45 publicações, e a University 

of Salford, com 37 publicações.  

 

Gráfico 6 - As dez instituições com maior número de publicações 
Fonte: Scopus (2017). 

O estudo dos países que produzem trabalhos relacionados ao tema também 

é importante, uma vez que permite compreender a situação do Brasil em relação a 

eles. São 65 países que produzem sobre esse conteúdo. No Gráfico 7 estão os 10 

primeiros, sendo o Brasil o 12° colocado, com 19 publicações. Os três primeiros países 

que mais publicam são: Reino Unido, com 208 publicações, Estados Unidos, com 151 

publicações, e Austrália, com 76 publicações. 
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Gráfico 7 - Os dez países com maior número de publicações 
Fonte: Scopus (2017). 

Outra importante informação está relacionada ao tipo de documento. Nesse 

caso, o Gráfico 8 apresenta a proporção entre os tipos. O artigo é o documento com 

maior número de publicações, 63%, ou seja, 460 publicações.  

 

Gráfico 8 - Os tipos de documentos com maior número de publicações 
Fonte: Scopus (2017). 
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2.2 ANÁLISE BIBEXCEL E PAJEK 

 

Essa etapa consiste na análise das informações extraídas do Scopus pelos 

programas BibExcel e Pajek. Com esses programas, é possível entender as relações 

entre os autores e as citações que fazem uns dos outros. 

Segundo Persson et al. (2009), o programa BibExcel foi projetado para auxiliar 

qualquer usuário a analisar dados bibliográficos ou qualquer dado que tenha natureza 

textual formatado de maneira similar. A ideia é gerar arquivos que podem ser 

exportados para o MS Excel ou qualquer outro programa de banco de dados, para 

futuro processamento dessas informações. 

O Pajek é um programa para computador que tem por objetivo analisar e 

apresentar graficamente redes de interação social (NOOY et al., 2005). No caso desta 

pesquisa, a interação é entre os autores pesquisados e extraídos do Scopus. O 

principal objetivo é entender como os autores estão divididos entre suas proposições 

nos principais temas que fundamentam a pesquisa (Gráfico 91). 

 

Gráfico 9 - Clusters de autores e suas redes de interação 
Fonte: O autor (2017). 

Os 153 autores que têm publicações relacionadas ao tema da pesquisa 

formam uma rede de citações. Essa rede, em função da quantidade de citações por 

autor, está representada no Gráfico 9. 

                                                           
1 O Gráfico 9 está disponível, em tamanho estendido, no Apêndice D desta pesquisa. 
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Do Gráfico 9 é possível perceber dois grupos (ou clusters) de autores que têm 

maior grau de cocitações, ou seja, autores que, quando produzem seus trabalhos, 

tendem a citar autores do próprio grupo mais vezes do que os dos outros grupos. 

O grupo amarelo é de pesquisadores que estão relacionados principalmente 

pela vertente produzida pelo autor Anumba, cujos trabalhos dizem respeito à 

Engenharia Simultânea, mas também à utilização de sistemas informatizados e 

técnicas que possibilitem a integração dos envolvidos, bem como o atendimento dos 

requisitos dos clientes. 

O outro cluster de pesquisadores, grupo verde, está diretamente relacionado 

às pesquisas de autoria de Love, cujos trabalhos têm a vertente de produção de 

pesquisa focada na diminuição de retrabalho em canteiro de obras em função dos 

princípios da Engenharia Simultânea. 

Ambas as áreas estão ligadas ao tema principal, porém no grupo amarelo foi 

possível identificar outros pesquisadores que estão diretamente interessados na 

utilização de tecnologia de informação para ambientes colaborativos na construção 

civil, como por exemplo Aouad. 

Por outro lado, quando estudado o grupo verde, ficam mais evidentes as 

características e objetivos da Engenharia Simultânea nos objetivos como um todo. 

Portanto, é de grande importância a definição desses pontos para a implementação 

dos ambientes colaborativos focando a ES. 

No Gráfico 10, é possível visualizar os 25 principais autores cujos trabalhos 

são mais citados. Desses autores, foram selecionados 4 principais, que são a base 

bibliográfica desta pesquisa. A partir dos estudos desses autores, foram 

desenvolvidos o método de pesquisa e também as análises. 
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Gráfico 10 - Os autores mais citados 
Fonte: O autor (2017). 

Um importante ponto a destacar é que o tema de análise de maturidade está 

bem fundamentado nos conceitos propostos e aplicados por Khalfan. Apesar de não 

estar presente no gráfico dos autores com mais referências na análise do Scopus, 

Khalfan será utilizado como fundamento para a análise dos dados das entrevistas.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Gráfico 10 representa os principais grupos de pesquisa e as relações entre 

pesquisas na mesma linha teórica. A Tabela 3 destaca os principais trabalhos desses 

autores, que foram utilizados na pesquisa.  

Tabela 3 - Principais trabalhos de referência dos autores 

 

Fonte: O autor (2017). 

Dos temas de base da pesquisa foram selecionados os autores com mais 

referências e seus principais trabalhos. Cada um dos temas será discutido nos 

próximos itens deste capítulo, que relaciona a estrutura do que foi proposto pelos 

principais autores com os artigos e livros publicados mais recentemente acerca dos 

temas. 

Sobre a Engenharia Simultânea, a coletânea de artigos publicada em 2007 

por Chimay Anumba, John Kamara e Anne-Françoise Cutting-Decelle fornece, em 

seus 13 capítulos, referências de como a ES deve ser entendida – desde a sua 

construção filosófica na cultura da empresa até a aplicação e utilização de seus 

principais métodos –, dando assim uma base conceitual para diversos outros 

trabalhos que tratam do tema. 

Aouad e Arayici, no livro Engenharia de requisitos para ambientes integrados 

por computador na construção (2010, CIE), apresentam um esquema de trabalho para 

diversos pesquisadores que desenvolveram técnicas e ferramentas aplicadas à 

integração de sistemas computacionais na construção. Esse livro é base para 

empresas e organizações adotarem sistemas integrados, principalmente pela 
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quantidade de informações levantadas pelos autores durante diversos anos de 

implantação de sistemas. 

Por último, a contribuição da descrição realizada por Robert Yin em Estudo de 

caso: planejamento e métodos. O Capítulo 3 apresenta as soluções necessárias para 

utilizar esse tipo de pesquisa sem que o trabalho fique aquém em qualidade de 

informações para um trabalho científico, uma vez que estudos de caso, no geral, 

devem ser muito bem elaborados para tratar de temas complexos com embasamento 

teórico. 

 

3.1 ENGENHARIA SIMULTÂNEA 

 

A primeira base teórica da pesquisa é a Engenharia Simultânea. Por meio de 

seus conceitos e benefícios, será desenvolvida a análise do sistema de produção e 

suas ferramentas. A validação desses conceitos no sistema é importante, pois os 

principais pontos da ES são base para a estruturação de novos modelos de produção, 

seja pela integração e simultaneidade dos processos, seja pela modelagem das 

informações dos produtos. 

Segundo Winner et al. (1988), a Engenharia Simultânea é uma abordagem 

sistemática para o projeto integrado e concorrente de produtos e seus processos 

relacionados, incluindo a produção e suporte. Essa abordagem tem como objetivo 

fazer com que os projetistas, desde o início, considerem todos os elementos do ciclo 

de vida do produto, desde a concepção até a eliminação, incluindo qualidade, custo, 

cronograma e requisitos do usuário. 

O que se pretende, a partir da aplicação da Engenharia Simultânea a uma 

ferramenta de gerenciamento de empreendimentos, é facilitar o desenvolvimento da 

cultura de planejamento por meio da integração e simultaneidade dos processos. O 

entendimento de que ferramentas são pontos facilitadores dessa transição de culturas 

pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 2 - Esquema para entendimento da Engenharia Simultânea 
Fonte: Kamara et al., 2000, p. 72 (traduzido pelo autor). 

A Engenharia Simultânea está diretamente relacionada a dois conceitos-

chave: integração e paralelismo. A integração do projeto envolve a análise prévia dos 

requisitos por equipes multidisciplinares e considerações sobre todo o ciclo de vida e 

problemas que poderão afetar o produto. O paralelismo é determinado pela maneira 

como as tarefas são programadas e pela relação entre os diversos atores do processo 

(ANUMBA et al., 2007). 

 

3.1.1 Engenharia Simultânea na Construção Civil 

 

Em Koskela (2000), tem-se que a disciplina de construção acabou se isolando 

de áreas como, por exemplo, o gerenciamento de projetos, que em outras indústrias 

tem uma conexão muito mais próxima. Esse afastamento acabou comprometendo a 

implementação de novas técnicas gerenciais na indústria da construção civil. 

Para Khalfan (2001), existe uma necessidade urgente de aprimorar a cadeia 

de suprimentos da construção e para isso é necessário entender todo o ciclo de vida 

do projeto desde o seu início, levando em consideração todos os requisitos levantados 

para operação e manutenção da estrutura. 

A partir das análises feitas por Coskun et al. (2016), na pesquisa sobre o 

relacionamento a partir da Engenharia Simultânea aplicado a arquitetos, percebeu-se 
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que o método dá embasamento necessário para melhorar projetos e produção, porém 

a falta de suporte de gestores e as falhas constantes dos outros envolvidos 

comprometem a aplicação da ES como um todo no setor da construção civil. 

Em Monteiro (2007), tem-se que o desenvolvimento de produtos por meio da 

ES pode facilitar a introdução de inovações construtivas, uma vez que os processos 

sequenciais que a indústria utiliza para produzir não permitem uma integração entre 

as fases de incorporação, planejamento, gerenciamento e controle. Atuar com um 

modelo simultâneo permitirá essa integração, fomentando a inovação entre os 

diversos envolvidos. 

O fato de termos legislações que, cada vez mais, restringirão os custos das 

obras e demandarão qualidade nos projetos e nas execuções pode, para Latortue e 

Minel (2013), apesar de antagônicos, ter um impacto profundo na indústria de 

arquitetura, engenharia e construção. Portanto, a procura por inovações tecnológicas, 

como a Engenharia Simultânea, que permitam uma produtividade mais aprimorada, é 

necessária para superar os problemas frequentes do setor.  

Para Vivan e Paliari (2013), a má concepção e implementação dos principais 

objetivos da Engenharia Simultânea em todas as indústrias leva a resultados não 

significantes em função dos esforços na implementação. Dessa maneira, é importante 

observar que, além do conceito, devem ser avaliadas as técnicas e ferramentas 

utilizadas na implementação desses sistemas de produção. 

O isolamento ao longo do tempo de disciplinas que dão suporte à gestão, a 

fragmentação entre os envolvidos, a aplicação errada ou a falha dos conceitos e as 

novas legislações sugerem a necessidade de atualização da indústria AEC para iua 

utilização correta de métodos de produção. 

 

3.1.2 Razões para Adotar a Engenharia Simultânea  

 

Apesar de, segundo Koskela (1992), os benefícios da Engenharia Simultânea 

serem obtidos principalmente pelo fato de ela atuar na etapa de projeto, fase em que 

existe a maior influência dos custos totais do produto, a partir de Sorensen et al. (2009) 

é possível afirmar que a utilização de tecnologia da informação na construção, na fase 

de execução, pode reduzir defeitos e elevar a qualidade, ao aprimorar a manipulação 

das informações e conhecimento, a transparência no projeto, os métodos de gestão 

de projetos e de qualidade, bem como a captura de conhecimentos em campo.  
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Segundo Anumba et al. (2007), uma outra justificativa para adotar a 

Engenharia Simultânea na construção é o fato de que seus objetivos e estratégias 

(princípios) estão diretamente relacionados aos problemas encontrados na indústria 

da construção civil, conforme a Tabela 4. 

Tabela 4 - As razões para adotar a Engenharia Simultânea na construção 

 

Fonte: Anumba et al., 2007, p. 6 (traduzido pelo autor). 

Uma das definições que melhor explica o fluxo de funcionamento da 

Engenharia Simultânea pode ser obtida de Prasad (1996), para quem cada 

modificação do produto representa a transformação da relação entre especificações, 

saídas e o conceito que a modificação representa. 

Ainda segundo Prasad (1996), no início as transformações têm formas 

abstratas, porém, quanto mais se avança nas especificações, o produto passa a ter 

forma mais concreta. Para ilustrar como esse sistema funciona, pode-se representá-

lo como duas rodas sincronizadas, sendo a primeira a integração dos processos e 

produtos das organizações e a segunda, o desenvolvimento integrado do produto 

(Figura 3). 

Com a apresentação da Figura 3 não se pretende repassar item a item, nesta 

pesquisa, o significado e as funções de cada uma das etapas, uma vez que o livro de 

referência já foi produzido com essa intenção, e sim entender de forma geral como a 

Engenharia Simultânea deve ser aplicada.  

No centro das rodas estão as regras pelas quais os produtos serão 

desenvolvidos. É a partir de modelos, métodos, métricas e medidas definidas que o 

desenvolvimento integrado do produto tem seu guia de produção. 
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É importante observar que, para obtermos os benefícios da ES na construção, 

é necessário que, ao planejar o desenvolvimento do produto, os círculos centrais 

estejam alinhados tanto com relação ao produto em si quanto com os processos da 

organização. 

As equipes, representadas no segundo círculo, devem ser formadas por 

diversas disciplinas envolvidas com o projeto e, acima de tudo, devem trabalhar 

cooperativamente. As atividades podem resultar em equipes virtuais e trabalhos 

presenciais. Além disso, devem estar divididas em equipes que desenvolvem a parte 

técnica ou tecnológica dos processos, atuando com a lógica de execução dos 

processos. 

 

Figura 3 - Conjunto sincronizado das rodas da Engenharia Simultânea 
Fonte: Prasad, 1996, p. 15 (traduzido pelo autor). 

A última relação, terceiro círculo, é o ciclo de vida dos processos, tanto do 

desenvolvimento dos produtos integrados como dos processos da organização. O 

fluxo de informações dos envolvidos, liderados pelos especialistas de cada etapa, é 

que proporciona o desenvolvimento da Engenharia Simultânea. 
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3.1.3 Objetivos da Engenharia Simultânea 

 

Em Love et al. (1998), é possível entender que, para obter sucesso na 

implementação da ES em qualquer organização, os objetivos a serem atingidos são: 

a) Aprimorar o entendimento dos requisitos dos clientes e usuários finais:  

Kamara (2007) afirma que esse é um dos principais pontos de sucesso da ES, 

por trazer a visão das necessidades e desejos dos clientes, ou seja, “a voz dos 

clientes”, para o processo do produto. 

Na Figura 4, de Kamara (2000), está apresentado um modelo de produção de 

projetos para a ES em que o nível 1 é a fase de projeto, o nível 2, a integração entre 

projeto/construção e, por último, o nível 3, a integração das bases de conhecimento 

que dão suporte à construção. 

 

Figura 4 - Modelo de projeto da ES 
Fonte: Kamara et al., 2000, p. 75 (traduzido pelo autor). 

Segundo Kamara (2007), o cliente é definido como a pessoa ou organização 

responsável por investir no projeto e construção do empreendimento. E os requisitos 

podem ser representados pelos seus objetivos, necessidades, desejos e expectativas. 
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Processar os requisitos do cliente se faz necessário para assegurar o 

entendimento do que é realmente desejado. Além disso, essas necessidades devem 

ser compartilhadas com outras restrições, como, por exemplo: requisitos do local de 

execução, requisitos ambientais, elementos regulatórios, requisitos de projeto, 

requisitos de construção e requisitos do ciclo de vida do empreendimento. 

Para Kamara (2007), existem três estágios para a análise dos requisitos dos 

clientes: 

o Estágio 1: Definição dos requisitos dos clientes. 

o Estágio 2: Análise dos requisitos dos clientes. 

o Estágio 3: Tradução dos requisitos dos clientes. 

Em função da análise feita por Kamara (2007), é possível extrair quatro grupos 

de informações importantes para o desenvolvimento de projetos e execução: 

o Características do projeto do cliente. 

o Necessidades do negócio do cliente. 

o Processos do empreendimento. 

o Outras fontes de informação. 

A aplicação desses conceitos resulta na definição precisa dos requisitos, no 

reflexo das perspectivas e prioridades do cliente, na apresentação da tradução dos 

requisitos e na incorporação dos princípios da Engenharia Simultânea. (KAMARA, 

2007). 

b) Aprimorar a colaboração entre os participantes dos projetos:  

Em Poirier et al. (2016), tem-se que a colaboração pode ser contextualizada 

através da interação de quatro entidades principais: estrutura, processos, agentes e 

artefatos, todos condicionados a um quinto ente: o contexto.  

Para Fabrício (2002), é importante que existam três tipos de transformações 

relacionadas aos processos de desenvolvimento de um projeto simultâneo. A primeira 

delas trata da cultura dos agentes envolvidos. 

Portanto, devem ser criadas novas formas de relacionamento entre todos os 

envolvidos, uma vez que o tipo de indústria da construção (fragmentada, formada 
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principalmente por pequenas empresas e sazonal) impede que os processos sejam 

verticalizados dentro de uma mesma organização (FABRÍCIO, 2002). 

Dentro desse contexto, surge a necessidade de integrar modelos de gestão, 

em nível estratégico e operacional. Para Fabrício (2002), os sistemas escolhidos estão 

fundamentados em: 

o Gestão da Qualidade Total – filosofia/estratégia empresarial de origem 

japonesa. 

o Cadeia de Valores – estratégia empresarial de concorrência. 

o Engenharia Simultânea – desenvolvimento integrado entre produto e 

processo. 

o Just-in-Time – estratégia de gestão da produção e dos fluxos. 

Essa visão permite uma análise diferenciada no que tange aos sistemas para 

integração e colaboração entre os diversos agentes do processo de desenvolvimento 

dos projetos e também para execução. 

c) Aprimorar a efetividade das equipes e dos projetos:  

Para Rezende e Andery (2008), a estrutura organizacional formada a partir 

dos conceitos de Taylor deu a base estrutural do sequenciamento “por cima do muro”, 

Figura 5, hoje utilizado na maioria das construtoras. Esse sequenciamento impede 

que as equipes de projetos e clientes interajam para a solução de problemas antes da 

execução de obras. 

 

Figura 5 - Abordagem “por cima do muro” 
Fonte: Anumba et al., 2007, p. 36 (traduzido pelo autor). 

Segundo Melhado (2011) há três focos principais para aprimorar a efetividade 

das equipes e dos projetos, Figura 6: 

• Foco 1: Colaboração na elaboração do programa do projeto. 
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• Foco 2: Desenvolvimento do projeto de maneira multidisciplinar. 

• Foco 3: Integração projeto-produção. 

 

Figura 6 - Integração entre as áreas de aplicação da Engenharia Simultânea 
Fonte: Melhado, 2011. 

As dificuldades, porém, são encontradas nos três focos. No que tange à 

colaboração, existe a dificuldade na elaboração de métodos mais sistemáticos. No 

desenvolvimento de projetos de maneira multidisciplinar, os contratos dos projetistas 

equivalem apenas a uma fração da arquitetura e, quanto à produção, seriam 

necessários mais projetos, como formas, alvenaria, etc. (MELHADO, 2011). 

d) Reduzir retrabalho e variações (em reprojeto e não conformidades): 

Em Love e Gunasekaran (1997), o grau em que as informações podem ser 

sincronizadas determina o grau em que os desperdícios podem ser eliminados. A 

construção simultânea entende o processo do projeto como pacotes de trabalho 

distintos e separados, e como a combinação de atividades de conversão e atividades 

de fluxo. Além disso, esse processo pode ser contextualizado através do paradigma 

da produção enxuta. 

A análise das atividades de conversão (atividades que agregam valor) com 

relação às atividades de fluxo (aquelas que não agregam) se dá através dos seguintes 

pontos: 

• O processo de preparação dos requisitos de uma atividade de conversão 

que utiliza tempo sem agregar valor ao produto final. 
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• O movimento físico de recursos para dentro da obra, incluindo 

armazenamento e fiscalização dos insumos. 

• A transferência e troca de informações entre diversos participantes 

envolvidos na atividade. 

• A transferência entre transações subcontratadas. 

Ainda em Love e Gunasekaran (1997), a existência de atividades que não 

agregam valor ao produto final está relacionada a dois componentes: ao desempenho 

do produto e à ausência de defeitos. E pode haver quatro motivos principais: 

• Os requisitos dos clientes foram perdidos ou esquecidos no início do 

processo. 

• Os requisitos dos clientes não foram comunicados. 

• Existe uma falta de soluções que possam otimizar os processos do projeto. 

• Existem erros no projeto final. 

Portanto, segundo Love e Gunasekaran (1997), os erros e desperdícios 

podem ser reduzidos ou até eliminados de acordo com: 

• a análise detalhada dos requisitos dos clientes; 

• o sistema de gestão dos requisitos; 

• o projeto para produção; 

• a aplicação de técnicas de gerenciamento para eliminação dos 

desperdícios. 

e) Reduzir tempo e custo dos projetos: 

Esse objetivo é, em suma, o efeito final da soma dos objetivos anteriores. 

Conforme Anumba et al. (2007), o benefício principal da Engenharia Simultânea é que, 

ao trabalhar os principais problemas na etapa de projeto, se está trabalhando com 

80% dos custos em fases pré-operacionais. Além disso, ao se analisar o ciclo de vida 

de todo o empreendimento, os projetos serão executados levando em conta a redução 

de custos e tempo, tanto para executores quanto para usuários finais. 
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3.1.4 Implementando a Engenharia Simultânea 

 

A Engenharia Simultânea não é, necessariamente, uma filosofia a ser 

implementada apenas por grandes empresas. Segundo Hartley (1998), o importante 

é que a empresa esteja alinhada com os objetivos e também direcionada, desde o seu 

mais alto executivo, a implementar os conceitos. 

Segundo Khalfan et al. (2007), é importante a avaliação do preparo das 

empresas para introduzir a ES nos seus processos. O procedimento de avaliação tem 

sido usado, com sucesso, em diversas outras indústrias e, portanto, pode ser utilizado 

como base para a construção. 

A partir desse ponto de vista, é possível entender que a implementação da 

Engenharia Simultânea passa por uma validação das prioridades empresariais em 

relação aos seus objetivos e conceitos. Para Khalfan e Anumba (2000), atuar com a 

avaliação das empresas ajudará a organização a adotar os conceitos, ao identificar 

os fatores críticos que impedem o sucesso. 

Para Lakka et al. (2001), existem diversas ferramentas que podem auxiliar na 

implementação da Engenharia Simultânea em empresas, cada qual com suas 

vantagens e desvantagens. Portanto, é necessário entender e avaliar uma ferramenta 

que atinja os objetivos da pesquisa e, consequentemente, auxilie as empresas a 

identificarem sua maturidade tecnológica em relação à ES. 

Além da avaliação, temos, em Rezende e Andery (2008), uma combinação de 

fatores que devem ser atingidos para que a implementação da Engenharia Simultânea 

seja um sucesso, uma vez que os conceitos devem atingir toda a organização. Dessa 

maneira, um passo importante da pesquisa é identificar o alinhamento dos 

pensamentos da empresa em relação aos objetivos da ES. 

A implementação da Engenharia Simultânea passa também pela integração 

com sistemas computacionais e ferramentas que permitam uma colaboração entre 

todos os envolvidos no processo. Em seu estudo, Bouchlaghem et al. (2004) 

apresentam uma solução integrada de programas que permite a implementação e 

também a análise dos benefícios da ES.  

O processo de implementação dos conceitos da Engenharia Simultânea deve, 

segundo Khalfan (2001), passar por quatro estágios. O primeiro faz parte do 

conhecimento da empresa com relação aos benefícios da ES; o segundo, com relação 

à análise das medidas do potencial da empresa – nesse caso a avaliação da 
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maturidade empresarial. Os outros dois estágios são a aplicação e, em seguida, a 

melhoria do processo. 

 

3.1.5 Avaliação da Maturidade de Empresas AEC para Engenharia Simultânea 

 

A partir dos objetivos principais da Engenharia Simultânea, é válido entender 

quão preparadas estão as empresas para receber tais conceitos. Para isso, existem 

diversos tipos de métodos de análise de maturidade. Nesta pesquisa, um dos métodos 

será utilizado como base e seus conceitos serão modelados para melhor 

entendimento do contexto em que as empresas analisadas se encontram. 

Entre os diversos modelos utilizados para validação, o Readiness Assessment 

in Concurrent Engineering (RACE) é um modelo de avaliação criado pelo Concurrent 

Engineering Research Center (WVUs) e, segundo Pretti (2013), tem por objetivo ser 

uma ferramenta mais geral, podendo ser utilizada para diversos tipos de indústrias. O 

RACE fundamenta a estrutura de análise de outro modelo: o Benchmarking and 

Readiness Assessment for Concurrent Engineering (BEACON). 

O BEACON está dividido em quatro elementos-chave: processos, pessoas, 

projeto e tecnologia, que, por sua vez, são divididos em fatores críticos, havendo uma 

série de perguntas para cada fator (PRETTI, 2013). 

Em Khalfman (2007), é possível entender que os fatores críticos desses 

quatro elementos, para terem seu nível de maturidade avaliados, devem apresentar 

respostas no seguinte contexto, Figura 7: 

• Processos: sistemas de gerenciamento, foco no processo, estrutura 

organizacional, agilidade no desenvolvimento da estratégia. 

• Pessoas: formação de equipes, liderança e gestão de equipes e disciplina 

das equipes. 

• Projetos: foco no cliente, garantia de qualidade e desenvolvimento de 

projetos. 

• Tecnologia: comunicação, coordenação, compartilhamento de 

informações, integração e gerenciamento de tarefas. 
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Figura 7 - Modelo de avaliação BEACON 
Fonte: Pretti, 2013. 

Pretti (2013) sentiu a necessidade de adequar o sistema para as 

características da indústria da construção brasileira, uma vez que o BEACON se 

mostrou muito complexo no que tange às perguntas gerenciais, o que acabava por 

confundir os entrevistados. 

Dessa maneira, esta pesquisa irá adequar ao modelo de negócio estudado a 

ferramenta de pesquisa apresentada por Pretti (2013). As entrevistas serão melhor 

explicadas no Capítulo 4. 

 

3.1.6 Engenharia Simultânea e Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

Não seria razoável desenvolver uma metodologia tão complexa sem utilizar a 

capacidade e a oportunidade tecnológica que vivenciamos. Para Gërguri-Rashiti et al. 

(2015), a velocidade com que se tem desenvolvido ferramentas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) é a oportunidade de as empresas desenvolverem 

seu potencial. Analisar os impactos que essas tecnologias têm sobre os negócios é 

fundamental para a sobrevivência das empresas.  

Conforme Galbraith (1967, apud Gërguri-Rashiti et al., 2015), pode-se definir 

tecnologia como “a aplicação sistemática de conhecimentos científicos ou outros 

conhecimentos organizados a tarefas práticas”. Segundo esses autores, a utilização 
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de TIC impacta no crescimento econômico sustentável através de processos de 

desenvolvimento tecnológico e inovação. 

A Engenharia Simultânea surge como um conjunto de métodos a serem 

utilizados para reduzir os problemas encontrados hoje na indústria da construção civil. 

De acordo com Bouchlaghem et al. (2004), para que esses métodos funcionem, em 

função da complexidade de implementação, é necessário o uso de sistemas de 

tecnologia da informação que permitam a integração desses conjuntos para auxiliar 

as equipes nos processos construtivos. 

Para Lakka et al. (2001), as ferramentas utilizadas na implementação da 

Engenharia Simultânea levam em consideração três elementos: 

• Gestão de documentos na fase de projeto. 

• Gestão de projetos na fase de produção. 

• Gestão de documentos para a gestão do empreendimento. 

Para esses mesmos autores, é necessário que os sistemas sejam capazes de 

superar três desafios, no que tange à gestão de equipes multidisciplinares: 

• Identificar os requisitos da indústria da construção civil. 

• Identificar e combinar os sistemas existentes para alcançar os requisitos 

funcionais. 

• Implementar as ferramentas e colocar em prática a comunicação e os 

procedimentos entre as empresas. 

A ligação entre métodos de gestão e tecnologia da informação para solucionar 

os problemas característicos da construção civil é, conforme Martinez et al. (2017), 

uma das maneiras que deve ser absorvida em função de soluções de outras indústrias 

que já adotaram esse meio de informação, comunicação e compartilhamento de 

dados para resolver seus próprios problemas.  

 

3.1.7 Engenharia Simultânea e Diretrizes Empresariais 

 

Em sua pesquisa, Mikaldo e Scheer (2008) concluem que as empresas que 

adotarem equipes multidisciplinares, com o desenvolvimento de projetos cada vez 

mais integrados e simultâneos, com o auxílio de ferramentas computacionais, têm a 
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oportunidade de reduzir um dos principais problemas característicos da construção 

civil: a fragmentação. 

Para Porter (1980), indústrias fragmentadas são aquelas formadas por uma 

parcela consideravelmente grande de pequenas e médias empresas. Esse tipo de 

indústria existe por diversos fatores relacionados à construção civil, por exemplo, 

barreiras de entrada pouco significativas, ausência de economias de escala e uma 

linha de produto altamente diversa. Entender esses fatores competitivos é parte 

essencial para desenvolver diretrizes e estratégias para as empresas do setor. 

Em Hartley (1998), são apresentadas diversas diretrizes-base para a 

implementação da Engenharia Simultânea. Entre elas, está o comprometimento da 

alta direção da empresa, porém, como o estudo é focado em empresas de pequeno 

porte, pode-se seguir a orientação de que as empresas devem se conscientizar da 

importância de utilizar um método que beneficie a produção de projetos e a gestão da 

cadeia a que pertencem. 

Outra importante diretriz, apontada por Hartley (1998), é a utilização de metas 

explícitas, ou seja, os envolvidos devem saber quais as intenções da empresa. No 

caso de pequenas empresas, os grupos de envolvidos devem estar conscientes dos 

objetivos da empresa que está gerindo o projeto. 

Além disso, a utilização de ferramentas que permitam entregar ao cliente os 

requisitos levantados desde o princípio, segundo Hartley (1998), é fundamental para 

atingir o principal objetivo da Engenharia Simultânea, que é o entendimento dos 

requisitos de todos os usuários em todo o ciclo de vida do projeto. 

O contexto em que a Engenharia Simultânea será trabalhada nesta pesquisa 

está na fase de incorporação, planejamento, gerenciamento e controle de obras. O 

propósito é estimular nas equipes dessas etapas o aprimoramento dos processos 

construtivos e, em função dessa melhoria, aprimorar as fases de desenvolvimento de 

projetos e utilização do produto, abrangendo assim todo o ciclo de vida do 

empreendimento. 

 

3.2 SISTEMAS COLABORATIVOS APOIADOS POR COMPUTADOR 

 

Seguindo os critérios definidos pela Engenharia Simultânea, este capítulo irá 

abordar o conceito das ferramentas a serem utilizadas para atingir a integração das 
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equipes, bem como a análise das atividades para promover maior simultaneidade 

delas. 

Para Arayici et al. (2006), sistemas para construção integrada por computador 

(CIC) são ambientes computacionais pelos quais o trabalho colaborativo pode ser 

desenvolvido. Apesar do desenvolvimento de diversos sistemas para o setor, nenhum 

se mostrou adequado. A Engenharia de Requisitos (RE) pode contribuir com essa 

efetividade porque está direcionada a desenvolver sistemas para um público-alvo 

específico.   

A demanda por sistemas que integrem tecnologias inovativas, no que tange à 

tecnologia da informação e comunicação para trabalhos colaborativos, é uma 

realidade. Com isso, pode-se dizer que, no ambiente da construção civil, é de suma 

importância o uso de sistemas computacionais. Portanto, é fundamental estudar a 

Engenharia de Requisitos para a aplicação em ambientes integrados (AOUAD; 

ARAYICI, 2010). 

 

3.2.1 Sistemas Computacionais em Pequenas Empresas 

 

É possível perceber, de acordo com Adzroe e Ingirige (2017), que existem 

relações entre o uso de tecnologia de informação e o tamanho das empresas. Pode-

se afirmar que, em função dos objetivos de empresas de pequeno porte e do seu 

planejamento de curto prazo, os investimentos em TIC são, normalmente, voltados 

para ferramentas de controle de custos e algumas ferramentas para o exercício da 

profissão. 

Para Abuelmaatti e Ahmed (2014), é comum observar que pequenas e médias 

empresas tendem a ter menos tecnologia aplicada em relação a grandes empresas. 

Mesmo assim, grande parte das pesquisas são realizadas em empresas de maior 

porte, o que deixa um vazio no que tange à literatura sobre esse tema. 

Para Bouchlaghem et al. (2004), as pequenas e médias empresas necessitam 

de um sistema específico para atender às suas necessidades, uma vez que trabalham 

com projetos de pequeno e médio porte e, normalmente, sofrem com situações em 

que falta capacidade tecnológica e também ferramentas para seu desenvolvimento 

contínuo em relação a informações técnicas de seus projetos. 

A aplicação de sistemas computacionais em pequenas empresas é muito 

importante, visto que grande parte das empresas da indústria da construção civil são 
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caracterizadas como desse porte. Segundo Sawhney et al. (2014), o uso de tecnologia 

e a globalização permitiram que essas empresas diminuíssem problemas comuns, 

como problemas financeiros, exploração de tecnologias novas, capacidade gerencial, 

etc. 

 

3.2.2 Sistemas Computacionais e a Construção Civil 

 

Para Anumba et al. (2002), devido ao fato de a indústria da construção civil 

estar orientada para projetos e esses projetos serem desenvolvidos por equipes 

multidisciplinares, às vezes distribuídas geograficamente, é fundamental o uso de 

tecnologia para ter uma efetiva comunicação entre todos os envolvidos. 

Em Shelbourn (2007), tem-se que a aplicação de tecnologia da informação 

em empresas da indústria AEC requer a transposição de diversas barreiras 

organizacionais e culturais. Além disso, é importante ressaltar que as pessoas 

envolvidas nos serviços normalmente são mais resistentes a mudanças e à 

implementação de novos métodos e tecnologias. 

De acordo com Adzroe e Ingirige (2017), a TIC tornou-se um importante aliado 

de diversas indústrias, incluindo a da construção, já que a utilização de tecnologia da 

informação permitiu que as empresas ultrapassassem barreiras regionais e se 

tornassem capazes de utilizar a internet como uma oportunidade de estar presentes, 

em tempo real, em diversos campos de negócios, passando, assim, a ser mais 

competitivas. 

De acordo com Martinez et al. (2017), para alavancar com sucesso a 

implementação de tecnologia da informação e comunicação, é importante que as 

empresas façam investimentos pensando a longo prazo. Portanto, cria-se a 

dificuldade na implementação na indústria da construção, uma vez que ela investe 

pouco em inovação e tecnologia em seus processos. 

É possível entender também, a partir de Allen et al. (2005), que a indústria da 

construção é dependente de tecnologia da informação para desenvolver bons projetos 

e construções. Para tanto, existem diversas ferramentas, como extranets, modelagem 

3D e 4D, que permitem colaboração, comunicação e compartilhamento de 

informações entre os envolvidos. 

A utilização de sistemas computacionais na construção civil pode ser assim 

definida, segundo Arayici et al. (2006): 
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A integração da informação dos projetos ao longo de todo o ciclo de vida dos 
mesmos é facilitada por um ambiente colaborativo apoiado por computação, 
denominado Construção Integrada por Computador (CIC). Algumas das 
características desses sistemas incluem: 

• Ênfase no trabalho colaborativo entre os envolvidos na construção, com o 
objetivo de superar a fragmentação natural de projetos da construção. 

• Novos padrões de troca de dados, como o IFC, para troca de informações 
entre os envolvidos nos projetos. 

• Novos processos construtivos, com a eliminação de atividades sem valor 
agregado. 

• Previsão de acesso compartilhado à informação do projeto através da 
integração em uma base de dados central ou filtro para a comunicação que 
previna a duplicação de informações entre os envolvidos. 

• Inclusão de Realidade Virtual (VR) e simulações 4D nas fases de projeto.  

Segundo Murphy et al. (2015), o processo de implementação de tecnologia 

da informação para a construção civil necessita de uma gestão bem orientada e com 

os objetivos bem alinhados para serem aplicadas as novas tecnologias com eficácia; 

caso contrário, os esforços de todos os envolvidos serão desperdiçados. 

É possível entender que a dificuldade de utilizar tecnologia nas empresas do 

setor AEC, segundo Whyte et al. (2002), está relacionada às seguintes características: 

• As diferentes regulamentações em relação às empresas interferem 

diretamente no tipo de tecnologia utilizada pelos integrantes da cadeia. 

• A natureza da indústria a ser orientada por projetos é também 

fragmentada, o que faz com que exista pouca repetição e quase nenhuma 

conexão entre projetos e processos. 

• O “paradigma do engenheiro”, uma vez que os projetos têm um tempo 

curto de execução, o que, normalmente, impede a continuidade do 

aprendizado dos envolvidos em cada um dos processos. 

Para concluir, Abuelmaatti e Ahmed (2014) indicam que, em virtude das 

características multidisciplinares da indústria AEC, trabalhar colaborativamente é uma 

atividade em que se deve ultrapassar diversas barreiras e dificuldades, principalmente 

para pequenas empresas. Uma das maneiras de tratar do assunto é analisando o grau 

de maturidade tecnológica relacionado à maturidade de processos. 

 

3.2.3 Implantação de Sistemas Computacionais 

 

Para Ugwu et al. (2000), além da característica de processo fragmentado 

(análise de requisitos – projeto – construção – manutenção – demolição) da indústria, 
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já complexo, existe também a rigidez dos sistemas utilizados pelas empresas de 

arquitetura, que limita a possibilidade de soluções para a construção. Portanto, a 

implementação de sistemas pode seguir uma orientação mais híbrida entre sistemas 

de arquitetura e soluções em obra. 

Para analisar a implementação dos sistemas na indústria da construção civil, 

é necessário analisar os requisitos mínimos para tal. Em Mendes Jr. et al. (2005), tem-

se uma análise das principais características que os sistemas computacionais para a 

construção devem preencher para serem utilizados colaborativamente. 

Em Whyte et al. (2002), as características que influenciam diretamente a 

implementação de sistemas em empresas de pequeno porte podem ser descritas 

como: 

• contexto organizacional: estabilidade econômica, orientação gerencial 

para a tomada de decisão, liberdade administrativa para a gestão, níveis 

internos de habilidade e suporte, formalidade dos processos internos; 

• contexto de aplicação: lacuna entre sistemas (novo e antigo), 

complexidade dos requisitos funcionais, complexidade dos requisitos 

tecnológicos, hardware e software dos sistemas; 

• processos dos sistemas: estratégia de implantação, utilização de um 

consultor externo, envolvimento da equipe de usuários, estratégia de 

transição. 

Segundo Rivar (2000), para as empresas da construção, dois pontos são 

importantes na implementação de soluções computacionais. O primeiro está 

relacionado à integração da comunicação entre as empresas envolvidas; o segundo 

é o desenvolvimento de novas ferramentas que permitam a diversos projetistas e 

outros envolvidos desenvolver conjuntamente os projetos e obras. 

Para Aouad e Arayici (2010), a Engenharia de Requisitos auxilia a 

implementação de sistemas computacionais que apoiam o trabalho colaborativo e 

integrado nos ambientes da construção civil, porém apenas a utilização da ER não é 

suficiente, visto que existem outros problemas que são intangíveis, mas que também 

estão presentes em processos de implementação de sistemas. 
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3.2.4 Análise de Sistemas para Níveis Gerenciais 

 

Outra etapa fundamental na aplicação de sistemas computacionais 

colaborativos está relacionada à análise dos sistemas para os níveis gerenciais. 

Nesse momento é importante entender onde cada tipo de sistema irá auxiliar na 

integração da empresa e entre empresas, proporcionando um trabalho colaborativo. 

Segundo Laudon e Laudon (2010), o trabalho colaborativo é feito para atingir 

metas explícitas e compartilhadas entre os envolvidos. E essa colaboração é apoiada 

por informações dos sistemas computacionais, mas com a decisão tomada por 

pessoas que, em função desses objetivos em comum, coordenam o andamento das 

atividades dos diversos setores da empresa ou empresas. 

É importante começar a análise dos sistemas computacionais colaborativos 

pela formatação da estrutura organizacional em relação aos diversos tipos de 

sistemas (STAIR; REYNOLDS, 2015), conforme a Figura 8.  

 

Figura 8 - Pirâmide hierárquica da organização 
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon, 2010. 

Para auxiliar os objetivos na pesquisa, pretende-se entender os sistemas em 

relação a quatro áreas: controle de atividades entre escritórios, controle de 

planejamento/gerenciamento de obras, comunicação de equipes e compartilhamento 

de dados.  
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Da Figura 8 é possível observar que, para todo nível hierárquico, existe um 

tipo de sistema que auxilia o responsável por cada um dos setores empresariais. Para 

Stair e Reynolds (2015), essa pirâmide pode ser analisada de cima para baixo no que 

tange aos níveis estratégicos. No topo concentram-se as tomadas de decisão, o 

impacto sobre os objetivos da empresa e também a exclusividade dos problemas da 

empresa; na base estão os níveis operacionais. 

Para Stair e Reynolds (2015), a utilização dos diversos tipos de sistemas 

tende a auxiliar no corte de custos, aumentar os lucros, além de contribuir na 

descoberta de novas oportunidades para as empresas. Podemos dividi-los em cinco 

tipos de sistemas: 

a) Sistemas de Apoio a Executivos (SAEs). Segundo Laudon e Laudon 

(2010), as características desses sistemas estão relacionadas ao nível 

estratégico da empresa. Os dados são formados pela somatória das 

informações provenientes dos outros níveis, o processamento das 

informações se dá de maneira interativa, o resultado da análise são 

projeções de resultados e os usuários são os gerentes seniores – por 

exemplo: o plano operacional anual. Para Stair e Reynolds (2015), esse 

tipo de sistema inclui todo o conjunto de hardwares, softwares e equipe 

técnica que dá suporte aos níveis seniores das empresas. Devem 

apresentar informações estruturadas sobre os aspectos das organizações, 

como visão geral da empresa, planejamento estratégico, estratégia e 

decisões sobre pessoal, controle estratégico e gestão de crises.  

b) Sistemas de Informação Gerenciais (SIGs). Para Laudon e Laudon (2010), 

pode-se entender esses sistemas como de nível gerencial, com um alto 

volume de dados, processamento por modelos simples, cuja saída resulta 

em relatórios e sumários executivos para usuários gerentes de nível médio 

– por exemplo: orçamento anual. Em Stair e Reynolds (2015), os SIGs são 

um conjunto integrado de pessoas, procedimentos, banco de dados e 

dispositivos que fornece aos gestores e aos tomadores de decisão 

informações que os ajudem a alcançar os objetivos da organização. 

c) Sistemas de Apoio à Decisão (SADs): Em Laudon e Laudon (2010), esses 

sistemas têm características de apoio em nível gerencial, com um pequeno 

volume de dados, processamento interativo, sendo o resultado uma 
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análise de decisão. São utilizados por profissionais da equipe interna, 

como, por exemplo, uma análise de custos de contratação. Para Stair e 

Reynolds (2015), o foco desses sistemas é a eficácia da tomada de 

decisões no enfrentamento de problemas de negócios não estruturados ou 

semiestruturados. 

d) Sistemas de Trabalhadores do Conhecimento (STCs). Com relação a 

esses sistemas, Laudon e Laudon (2010) apresentam como de nível do 

conhecimento a entrada das informações, que são geralmente 

especificações de projeto, o processamento por modelagem. O resultado, 

a saída, se dá por projetos e gráficos, cujos usuários são a equipe técnica 

– por exemplo: projetos e orçamento de obras. Para Stair e Reynolds 

(2015), trabalhadores do conhecimento são aqueles que criam, utilizam e 

disseminam o conhecimento, em geral profissionais da ciência, engenharia 

ou negócios. Os sistemas que apoiam esses profissionais devem obter, 

armazenar, compartilhar e utilizar esse conhecimento. 

e) Sistemas de Processamento de Transações (SPTs). São sistemas 

administrativos básicos que atendem ao nível operacional, que realizam e 

registram as transações rotineiras necessárias ao funcionamento da 

empresa (LAUDON; LAUDON, 2010). Para Stair e Reynolds (2015), são 

sistemas que dão apoio às operações de rotina da empresa e não 

oferecem muito suporte à tomada de decisões. Trabalham com uma 

grande quantidade de informações de entrada e saída para controle de 

operações básicas. 

 

3.2.5 Engenharia de Requisitos para Ambientes Integrados por Computação 

 

Um Ambiente Integrado por Computação (CIE) é usado para estabelecer 

alianças entre empresas que, juntas, podem compartilhar habilidades ou 

competências essenciais, além de recursos para melhor responder a oportunidades 

de negócios (AOUAD, 2010). 

Para Jallow et al. (2017), desenvolver os processos de gerenciamento dos 

requisitos dos clientes em projetos de construção é desafiador, principalmente se o 
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gerenciamento levar em conta diversas etapas do ciclo de vida do projeto. De qualquer 

maneira, essa gestão é vital para a qualidade final dos projetos. 

É possível afirmar que a indústria da construção é caracterizada pela 

fragmentação, falta de integração e complexidade de seus processos e atividades. 

Isso, em geral, afeta a maneira como desenvolvemos projetos. Nesse contexto, o que 

deve ser feito é aprimorar a colaboração e comunicação entre as partes no setor, para 

maximizar a eficiência e eficácia. (MARTÍNEZ-ROJAS et al., 2015).  

Segundo Nascimento e Santos (2003), mesmo com essa necessidade 

crescente, existem barreiras que impedem a utilização de tecnologia da informação 

na construção, que são: 

• ligadas aos profissionais: a estrutura das empresas, seja pela diversidade 

de tamanho, de capacidade econômica ou de cultura, envolvidas na cadeia 

produtiva dificulta a integração entre os diversos intervenientes. A 

formação dos profissionais técnicos, até há pouco tempo, não auxiliava na 

utilização de ferramentas e, portanto, eles não têm desenvoltura com 

tecnologia da informação. A cultura empresarial é altamente restritiva à 

inserção de tecnologia, seja pela mão de obra de níveis muito 

diversificados (do servente semianalfabeto ao engenheiro pós-graduado) 

ou pela estrutura organizacional conservadora; 

• ligadas aos processos: ainda estão presentes os conceitos de parcerias 

preestabelecidas com contratantes locais e sem espaço para expansão, 

via internet e integração global com fornecedores, como acontece em 

outras indústrias. Falta padronização na comunicação e interoperabilidade 

na indústria. Além disso, os métodos de gestão estão ultrapassados; 

• ligadas ao setor/empresas: o impacto da aplicação de Tecnologia de 

Informática (TI) em uma empresa é pequeno se apenas essa o faz. O setor 

é muito grande e fragmentado e o mercado muito cíclico, portanto 

empresas que não investem acabam se beneficiando desse espaço 

deixado entre o investimento continuado na manutenção de novas 

tecnologias e o investimento pontual na execução de obras apenas nos 

períodos de altos retornos; 
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• ligadas à tecnologia: problemas com segurança das informações, 

necessidade de atualização constante dos sistemas, conexão com a 

internet em locais por vezes distantes dos grandes centros, custo com 

aquisição e manutenção dos equipamentos e introdução de informações 

em excesso, gerando a necessidade de tempo para análise dos pontos 

realmente importantes. 

Para Aouad e Arayici (2010), o sucesso na implementação de ambientes 

colaborativos, que depende do balanço correto entre aspectos de tecnologia, 

processos, organização e pessoas, está fundamentado na Engenharia de Requisitos 

(ER), para o desenvolvimento de sistemas para esses ambientes. 

A ER deve ser utilizada para informar e receber informações para o 

desenvolvimento de sistemas. Apesar de parecer uma técnica simples, é nessa fase 

que estão apresentados os maiores problemas na futura aplicação dos sistemas 

(AUOAD; ARAYICI, 2010). Na Figura 9, tem-se representado o fluxo de conversão de 

conhecimentos necessários para se trabalhar com a RE. 

 

Figura 9 - A cobertura de conhecimentos da Engenharia de Requisitos 
Fonte: Adaptado de Auoad, 2010. 

Para Sommerville (2016), o processo de desenvolvimento da Engenharia de 

Requisitos almeja produzir uma combinação acordada de documentos que 

especifiquem e atendam às necessidades dos envolvidos. Esse processo conta com 
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quatro etapas: viabilidade, elicitação e análise dos requisitos, especificação dos 

requisitos e validação dos requisitos. 

Na etapa de viabilidade se verifica se o sistema proposto é adequado e 

necessário ao negócio. Essa etapa deve responder a três perguntas: a) O sistema 

contribui com os objetivos gerais da empresa? b) O sistema pode ser implementado 

dentro do prazo e dos custos utilizando tecnologia existente? c) O sistema pode ser 

integrado com outros sistemas em uso? (SOMMERVILLE, 2016). 

Elicitação e análise dos requisitos é a etapa do processo que tem por objetivo 

analisar sistemas existentes e extrair deles benefícios para o sistema a ser 

desenvolvido. Além disso, é a etapa em que são feitas as entrevistas com potenciais 

usuários (PARVIAINEN et al., 2003). 

A especificação dos requisitos é a etapa em que é feita a alteração dos 

requisitos coletados para um documento que contenha as especificações do que os 

sistemas devem possuir para atender a essa demanda e também uma descrição mais 

detalhada das funções do sistema (SOMMERVILLE, 2016). 

Para a validação dos requisitos, é essencial confirmar que os requisitos que 

foram elicitados são realmente os que são aplicados e solucionados pelo sistema em 

desenvolvimento, para atingir plenamente os objetivos (ARAYICI, 2006). 

Em Jallow et al. (2014), os requisitos dos clientes devem ser gerenciados 

durante todo o ciclo de vida do projeto. Dessa definição é possível identificar o 

gerenciamento de requisitos, utilizado pelos autores como parte do processo da 

Engenharia de Requisitos, amplamente utilizado em outras indústrias e adaptado por 

cada uma delas às suas necessidades. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

A pesquisa será desenvolvida como um estudo de casos múltiplos, portanto 

deve seguir algumas regras para se garantir a atualidade do tema, bem como do 

referencial teórico, e de modo a ser considerada relevante. Desse ponto de vista, é 

fundamental que o embasamento teórico seja consistente e, para tanto, o Capítulo 3 

elucida aos leitores os principais fundamentos da pesquisa. 

Segundo Gil (2016), como as pesquisas se referem aos mais diversos objetos 

e perseguem objetivos muito diferentes, é natural que se busque classificá-las. A 

sequência de classificação é: a) com relação à área de conhecimento; b) segundo a 

sua finalidade; c) com relação aos seus objetivos mais gerais e; d) segundo os 

métodos empregados. 

Dessa maneira, esta pesquisa pode ser classificada como da área das 

Engenharias, aplicada, uma vez que utiliza conhecimentos da pesquisa e também da 

experiência prática para desenvolver um diagnóstico de pequenas empresas da 

indústria AEC.  

É de caráter exploratório, pois a base da pesquisa é o estudo de caso, de 

natureza qualitativa, longitudinal, haja vista que as informações e observações, 

obtidas em campo e coletadas por meio de análise das estruturas das empresas, suas 

obras e os seus relacionamentos com usuários e clientes sob uma intervenção 

observacional, serão realizadas em fases distintas: desenvolvimento de projetos, 

planejamento, gerenciamento e controle das obras.  

É um estudo de casos múltiplos, pois, conforme Yin (2010), esse tipo de 

estudo é utilizado para entender fenômenos grupais, organizacionais e sociais 

complexos, permitindo ao investigador reter características holísticas de eventos 

comportamentais reais.  

Ainda segundo Yin (2010), para um estudo de caso ser completo, é preciso 

cobrir as etapas de projeto, coleta de dados, análise e relatos. Para tanto, três 

questões devem ser levantadas: a) o tipo de questão de pesquisa proposta; b) a 

extensão do controle que um investigador tem sobre os eventos comportamentais 

reais; c) o grau de enfoque sobre eventos contemporâneos em oposição aos eventos 

históricos. As respostas estão apresentadas na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Situações relevantes para o método da pesquisa 

 

Fonte: O autor (2017). 

A pesquisa pretende entender como a Engenharia Simultânea pode ser 

utilizada como método de gerenciamento para um grupo de empresas colaborativas, 

pois não é possível o controle sobre eventos comportamentais, visto que as atividades 

serão realizadas por diversos envolvidos. Além disso, enfoca eventos 

contemporâneos, porque estuda empresas atuantes na indústria da construção civil e 

faz um diagnóstico da sua maturidade tecnológica atual em relação à implementação 

de ferramentas que possam auxiliar na aplicação dos conceitos da ES. 

O primeiro fundamento está relacionado à base conceitual aplicada na análise 

das empresas, a Engenharia Simultânea. A partir desses conceitos, todo o estudo de 

caso foi elaborado e desenvolvido. O segundo diz respeito às ferramentas utilizadas, 

mais propriamente em relação ao conceito de utilizar ferramentas computacionais que 

deem suporte ao trabalho colaborativo e como a Engenharia de Requisitos auxilia no 

desenvolvimento de sistemas para ambientes colaborativos, sendo o Capítulo 3 a 

fundamentação dessas teorias. No Capítulo 5 estão as análises e diretrizes e, no 

Capítulo 6, as conclusões observadas. 

Este capítulo trata da preparação para a aplicação do método de estudo de 

caso. Como dito anteriormente, para que o estudo de caso seja considerado eficaz 

como pesquisa científica, ele deve seguir regras específicas e, uma vez concluído o 

referencial teórico, deve-se estudar e planejar a triangulação de informações para 

existir coerência teórica e prática. 

Portanto, as próximas etapas do método estão relacionadas à pesquisa em 

campo com as empresas colaborativas e, posteriormente, à análise da sua maturidade 

tecnológica. A etapa de desenvolvimento das análises de impacto das ferramentas e 

da formatação das diretrizes está integralmente apresentada na sequência deste 
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capítulo, e os resultados dos estudos, bem como as entrevistas e documentações 

comprobatórias, serão apresentados também neste capítulo. As discussões sobre a 

triangulação desses resultados serão realizadas no Capítulo 5. 

Com relação ao estudo, seguem os passos que serão desenvolvidos e 

também o sequenciamento das atividades (Figura 10): 

• Atividade 1: desenvolvimento das bases conceituais de referência para o 

estudo (Capítulos 2 e 3). 

• Atividade 2: desenvolvimento das ferramentas de pesquisa e entrevistas 

para validação dos conceitos (Capítulo 4). 

• Atividade 3: aplicação da entrevista piloto para confirmação dos planos 

de trabalho (Capítulo 5). 

• Atividade 4: aplicação da entrevista em todas as empresas participantes 

e levantamento das informações base para a pesquisa (Capítulo 5). 

• Atividade 5: análise das informações obtidas e validação pelos métodos 

de maturidade e da Engenharia de Requisitos (Capítulo 5). 

• Atividade 6: conclusões sobre as relações entre o referencial teórico, as 

entrevistas piloto e finais e os resultados obtidos para as diretrizes de ação 

para as empresas da indústria AEC (Capítulo 6). 
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Figura 10 - Atividades para desenvolvimento da pesquisa 
Fonte: O autor (2017). 

A Figura 10 é relevante para a análise de como as atividades foram 

desenvolvidas. Utilizando alguns conceitos da Engenharia Simultânea, a pesquisa não 

foi desenvolvida sequencialmente, e sim com a combinação das atividades em fases 

e etapas para acelerar o refinamento das técnicas de pesquisa e obter um maior 

número de informações. 

Analisando as fases, pode-se observar que: 

• Fase 1: corresponde às etapas 1 e 2, nas quais estão presentes as 

atividades 1 e 2. Nessa fase foi elaborado todo o conteúdo da pesquisa 

para embasar o desenvolvimento das ferramentas e também do sistema 

de produção e as ferramentas de apoio. 

• Fase 2: está relacionada às etapas 3 e 4, nas quais estão presentes as 

atividades 3 e 4. Essa fase já está relacionada à aplicação dos métodos 

de pesquisa e validação das ferramentas em relação à entrevista piloto. 

• Fase 3: é a fase de aplicação dos conceitos em simultaneidade, fazendo-

se as análises preliminares e validando-se as entrevistas finais, bem como 

do início da elaboração das diretrizes. 
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• Fase 4: por último, a fase de discussão final dos resultados obtidos está 

relacionada à atividade 6 e também à etapa 5, em que os resultados são 

obtidos a partir do estudo de casos múltiplos. 

Dando continuidade ao método de pesquisa, este capítulo estará dividido em 

três seções, sendo a primeira parte relacionada às ferramentas de pesquisa 

(questionários); na sequência, a análise dos critérios de maturidade e, por último, os 

critérios de análise da Engenharia de Requisitos. 

 

4.1 FERRAMENTAS DE PESQUISA 

 

Segundo Yin (2010), o protocolo é mais do que um questionário ou um 

instrumento. Em primeiro lugar, o protocolo contém o instrumento, mas também 

contém os procedimentos e as regras gerais a serem seguidas. 

Dessa maneira, o primeiro ponto a ser desenvolvido é o protocolo para a 

pesquisa do estudo de caso, seguindo-se tanto os passos abaixo quanto as diretrizes 

estabelecidas por Yin (2010): 

• Introdução ao estudo de caso e a finalidade do protocolo. 

• Procedimentos de coleta de dados. 

• Esboço do relatório de estudo de caso. 

• Questões de estudo de caso. 

 

4.1.1 Introdução ao Estudo de Caso e a Finalidade do Protocolo 

 

Conforme apresentado no Capítulo 1, as hipóteses da pesquisa estão 

relacionadas ao impacto das ferramentas computacionais em relação aos conceitos 

da Engenharia Simultânea. Nesse sentido, o que se pretende, ao analisar a 

maturidade das empresas entrevistadas, é: 

• entender a integração das equipes com a voz do cliente e entre as diversas 

equipes; 

• avaliar os processos em relação à redução do tempo pela simultaneidade 

de processos; 
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• avaliar os processos em relação à redução dos erros de custos e prazos 

para auxiliar na apresentação desses resultados previamente; 

• entender quão preparadas as empresas estão para implementar os 

conceitos da Engenharia Simultânea em projetos futuros. 

O protocolo teve papel fundamental no desenvolvimento da pesquisa para 

manter o foco do pesquisador nos pontos realmente relevantes. Funcionou como um 

guia para responder às questões orientadoras do trabalho. 

 

4.1.2 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi feita a partir da entrevista com engenheiros e arquitetos 

que atuam em empresas do porte relevante para a pesquisa. Com esses dados, foram 

estruturados o nível de maturidade em relação aos sistemas e também o fluxo de 

desenvolvimento de projetos e execução. 

Com a maturidade analisada, foi possível entender como os principais 

sistemas computacionais utilizados pelas empresas estão relacionados com as 

atividades praticadas por elas. Essa relação permitiu avaliar o impacto das 

ferramentas computacionais dos três tipos de empresas estudados (Arquitetura, 

Engenharia e Construção). 

O questionário aplicado com os envolvidos no processo foi desenvolvido de 

tal maneira que todas as informações foram coletadas numa mesma página (Apêndice 

A), desde a análise de situação, passando pelo desenvolvimento dos fluxos de 

atividades, até a análise de maturidade da empresa investigada. Dele foram extraídas 

as seguintes informações: 

• Caracterização das empresas. Coleta de informações relativas a tempo de 

atuação, mercado, tipo de trabalho desenvolvido e atenção a controle de 

qualidade. 

• Informações relacionadas à Engenharia de Requisitos. Com o objetivo de 

desenvolver o sistema, foram coletadas informações relacionadas aos 

principais problemas encontrados pelos entrevistados, às ferramentas 

computacionais utilizadas, à descrição do fluxo de trabalho e à relação 

entre as ferramentas e as atividades do fluxo. 
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• Informações relacionadas à Engenharia Simultânea. Conforme exposto 

anteriormente, o objetivo era entender a maturidade das empresas no 

preparo para a utilização da ES, portanto a análise deveria revelar os 

pontos fortes e fracos das empresas entrevistadas em duas relações: a) 

objetivos da ES; b) relação entre pessoas, processos, projetos e 

tecnologia. 

Com essa base de ferramentas para a pesquisa do estudo de casos múltiplos, 

foi elaborado o relatório do estudo de caso, que está no Capítulo 5, e também as 

discussões dos resultados obtidos, no Capítulo 6.  

 

4.1.3 Critérios de Seleção de Empresas 

 

Com relação ao critério de seleção das empresas para a base de entrevistas 

com o objetivo de fundamentar as ferramentas e os principais requisitos do sistema 

de produção simultâneo, foram escolhidas empresas, conforme os itens 1.2 e 1.4, que 

tivessem atuação nas quatro principais etapas atingidas por este trabalho. 

As empresas deveriam ser compostas de, no máximo, quatro funcionários e 

seus serviços interligados às quatro etapas de desenvolvimento de projetos da 

construção civil: incorporação, planejamento, gerenciamento e controle. 

Os selecionados partiram das relações entre empresas que se enquadravam 

como colaborativas (integração entre diversas empresas para desenvolvimento de um 

mesmo projeto) e que, após contato, aceitaram fazer parte da pesquisa. 

Como a pesquisa é um estudo de caso qualitativo, é importante a análise de 

uma amostra pequena, mas representativa da população. A amostragem foi não 

probabilística intencional (MARCONI; LAKATOS, 2010). Portanto, as empresas e seus 

entrevistados deveriam representar as principais características das empresas 

pesquisadas e também do estudo de caso. 

Foram analisadas nove empresas que atuam em Curitiba e Região 

Metropolitana. Todas atuam colaborativamente com outras empresas dentro das 

quatro etapas de um empreendimento da construção civil. 
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4.2 FERRAMENTA DE ENTREVISTAS – QUESTIONÁRIO 

 

O questionário, conforme descrito anteriormente, foi dividido em três 

diferentes etapas, que serão apresentadas neste item. Foi elaborado em forma de 

projeto, em prancha A2, para que todas as informações pudessem ser analisadas pelo 

entrevistado. A planilha utilizada como base está no Apêndice A deste trabalho. 

Na primeira etapa do questionário, tem-se a caracterização das empresas 

entrevistadas, com perguntas relacionadas ao tempo de atuação do profissional e da 

empresa, ramo de atuação e uma análise inicial da importância de objetivos da 

Engenharia Simultânea na empresa. 

A segunda etapa do questionário está relacionada à análise pela Engenharia 

de Requisitos, portanto o entrevistado responde a perguntas sobre as relações entre 

os envolvidos no desenvolvimento de projetos, planejamento e orçamento. Além 

disso, uma parte importante dessa etapa está na descrição de problemas recorrentes 

na atividade do profissional entrevistado. 

Continuando com as questões relativas à análise da Engenharia de 

Requisitos, o entrevistado descreve quais ferramentas computacionais ele utiliza no 

desenvolvimento de projetos, qual a viabilidade, o orçamento, o planejamento, como 

é feito o controle de atividades e também a comunicação e o compartilhamento de 

informações. 

Após a descrição das ferramentas, o entrevistado desenha o fluxo de 

processos de atividades do negócio por ele representado. Nesse fluxo, algumas 

informações devem ser inseridas, conforme a sequência: 

• Etapa: em qual etapa a atividade é desenvolvida. 

• Atividade: nome da atividade e sua relação com outras. 

• Envolvidos na atividade: atribuição das responsabilidades de execução e 

também de fiscalização. 

• Ferramentas de apoio: quais ferramentas são utilizadas para o 

desenvolvimento e acompanhamento da atividade. 

Com a coleta de respostas dos entrevistados concluída, inicia-se o processo 

de respostas em função da maturidade da empresa em relação aos objetivos da 

Engenharia Simultânea. Essa etapa consistiu na resposta a 76 questões. Essas 
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questões estão relacionadas ao mapeamento de maturidade de processos, projetos, 

pessoas e tecnologia das empresas, sendo cruzadas com os objetivos da ES. 

Ao final do questionário, o entrevistado ainda respondeu a três questões sobre 

o próprio questionário, com o objetivo de entender se o tempo de aplicação foi muito 

longo (curto, moderado, longo), se o conteúdo estava claro (quais os pontos confusos) 

e se o formato, papel A2, auxiliou na interpretação das respostas e facilitou o 

andamento da entrevista (sim, não ou indiferente). 

 

4.2.1 Escala de Análise de Dados 

 

O conceito de escala, segundo Bozal (2006), pode ser descrito como um 

instrumento de medição em que se pode fazer um arranjo de coisas diferentes, mas 

com uma aparência comum. Assim, uma escala de atitude seria a prestação de 

diferentes atitudes de alta e baixa intensidade, a favor ou contra. 

A escala de análise de dados da entrevista, de Likert, segundo Costa (2014) 

é o modelo mais utilizado e debatido entre os pesquisadores. Esse método foi 

desenvolvido por Rensis Likert (1932) para mensurar atitudes no contexto das 

ciências comportamentais. Para Bozal (2006), esse método supõe que todos os itens 

medem com a mesma intensidade a atitude do entrevistado e lhes dá uma pontuação, 

normalmente de um a cinco. 

Uma proposição, já combinada com a utilizada na pesquisa, conforme a 

Tabela 6, mostra a diferenciação entre os pontos de um a cinco na escala de Likert. 

Tabela 6 - Exemplo de escala de Likert e a aplicada no questionário 

 

Fonte: Adaptado de Costa, 2014. 

Para Costa (2014), a grande vantagem da escala de Likert é a sua facilidade 

de manuseio, pois é fácil para um pesquisado emitir grau de concordância sobre uma 

afirmação qualquer. Adicionalmente, a confirmação de consistência psicométrica nas 
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métricas que utilizaram essa escala contribuiu positivamente para a sua aplicação nas 

mais diversas pesquisas. 

Segundo Mendes et al. (2017), é importante definir se todas as escalas terão 

nome ou apenas os extremos. Além disso, é importante considerar o número de 

escalas a ser utilizado, um grau de escala ímpar ou par. O primeiro tipo de resposta é 

mais conservador e o segundo obriga o entrevistado a posicionar positiva ou 

negativamente a sua resposta. 

É preciso tomar alguns cuidados com relação à escala de Likert. Segundo 

Costa (2014), essa escala impõe ao entrevistado que considere o conteúdo e 

intensidade das questões, o que aumenta o nível de complexidade cognitiva, 

principalmente quando há muitos pontos. 

Entretanto, uma quantidade menor de pontos, apesar de tornar a escala mais 

simples e de facilitar a interpretação das perguntas, pode diminuir o nível de 

confiabilidade das respostas. Dessa maneira, a solução adotada foi uma escala com 

cinco graus de amplitude, porém com nomenclatura apenas nas extremidades.  

 

4.2.2 Tipos de Questões 

 

Com relação aos tipos de questões, Mendes et al. (2017) propõem dois tipos: 

abertas e fechadas. As perguntas abertas permitem maior riqueza no tratamento da 

informação, mas tornam o processo de análise de dados mais complexo. Já as 

perguntas fechadas permitem maior facilidade no tratamento, mas recolhem 

informação menos detalhada. 

Para facilitar o entendimento, a Tabela 7 apresenta as vantagens e 

desvantagens de cada um dos tipos de perguntas. Segundo Amaro et al. (2004), ao 

administrar o questionário, o investigador seleciona o tipo de questão de acordo com 

o fim para o qual a informação é usada, as características da população e o método 

para divulgar os resultados. 
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Tabela 7 - Tipos de questões 

 

Fonte: Amaro et al., 2004. 

No questionário desta pesquisa, foram propostas questões abertas nas 

etapas de caracterização das empresas e também nas perguntas para o levantamento 

da Engenharia de Requisitos. As questões fechadas foram utilizadas para a análise 

de maturidade das empresas em relação à Engenharia Simultânea. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE ANÁLISE – MATURIDADE 

 

Em Khalfan (2001), tem-se que o modelo de análise de maturidade BEACON 

está fundamentado nas análises de maturidade RACE, um tipo de análise que valida 

o desenvolvimento de softwares. O BEACON foi estudado e desenvolvido para fazer 

essa mesma análise para a indústria da construção, com foco na Engenharia 

Simultânea, a partir de certos níveis de maturidade (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Níveis de maturidade 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Khalfan, 2001. 

Para Khalfan (2001), existem cinco tipos de posicionamento de uma empresa 

nessa indústria, que podem variar do nível mais baixo, em que a empresa não tem 

controle sobre nenhum de seus processos, passando pela empresa que está 

preparada para introduzir os conceitos, até aquela em que a Engenharia Simultânea 

já é aplicada e pode ser aprimorada.  

Portanto, em função das respostas ao questionário, foi possível entender qual 

o nível de maturidade das empresas em relação aos cinco objetivos principais da 

Engenharia Simultânea. A partir desses resultados, foram gerados um gráfico e uma 

tabela para cada um dos entrevistados. Porém o objetivo também era validar por 

setores, então foram feitas análises cruzadas dessas informações. 
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Como exemplo, o Gráfico 11, simulando os resultados de uma empresa, e a 

Tabela 9, com os resultados percentuais, tanto relativos aos cinco objetivos da ES 

como também em relação aos quatro focos de análise: processos, pessoas, projetos 

e tecnologia. 

 

Gráfico 11 - Modelo de análise BEACON  
Fonte: O autor (2017). 

A Tabela 9 foi calculada em função da somatória de todos os pontos marcados 

pelo entrevistado, divididos pelo total de pontos possível daquela fração do 

questionário. A análise de maturidade foi feita em relação aos objetivos da Engenharia 

Simultânea, mas também conforme as características da análise de BEACON. 

Tabela 9 - Empresa Exemplo – Planilha de análise dos dados 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

4.4 CRITÉRIOS DE ANÁLISE – ENGENHARIA DE REQUISITOS 

 

Seguindo as recomendações previstas para a Engenharia de Requisitos em 

Sommerville (2016) e a aplicação dessas regras para ambientes colaborativos na 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

EX 60,00% 62,86% 57,14% 45,71% 64,29% 58,00% 58,00% 53,33% 68,00% 54,00% 58,33% 58,17% Caracterizado

GERAL
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construção em Aouad e Arayici (2010), pode-se entender que o processo a ser 

seguido está representado na Figura 11. 

 

Figura 11 - O processo da Engenharia de Requisitos 
Fonte: Sommerville, 2016, p. 38 (traduzido pelo autor). 

Após a entrevista com as empresas, foi possível fazer a análise de viabilidade, 

considerando-se a quantidade de sistemas já utilizados, a presença desses sistemas 

em quais etapas e a relação dos sistemas com os potenciais problemas. A partir dessa 

análise, foi gerado o relatório de viabilidade. 

Os requisitos dos usuários também foram extraídos a partir da análise das 

entrevistas. Foram considerados os problemas e a relação com os principais pontos 

da Engenharia Simultânea. 

Para elucidar o que foi definido a partir das entrevistas, foram apresentados 

os resultados da Empresa Exemplo. Na Figura 12, estão as atividades da empresa 

(desenho do entrevistado), juntamente com o esquema gráfico.  
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Figura 12 - Fluxo de atividades da Empresa Exemplo  
Fonte: O autor (2017). 

A partir da análise desse fluxo, observaram-se os possíveis caminhos a serem 

tratados com simultaneidade, aqueles que não eram parte principal de um plano 

mestre e também a relação entre as atividades e os sistemas utilizados na produção 

e controle das atividades. 

As respostas às perguntas do questionário relacionadas à integração dos 

envolvidos nas etapas de planejamento, projeto, informação e análises dão uma visão 

dos potenciais problemas da empresa em relação à aplicação da Engenharia 

Simultânea e proporcionam alguns requisitos a serem atingidos pelo sistema. 

Outra etapa da pesquisa teve por objetivo levantar os principais problemas 

enfrentados pelas empresas nas etapas de incorporação, projetos e obra. Essas 

respostas ajudam a compreender quais os impactos da maturidade das empresas 

com relação aos objetivos da Engenharia Simultânea. 
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A Tabela 10 apresenta os sistemas utilizados pelas empresas e a relação 

desses sistemas com o fluxo de atividades. A tabela é a terceira relação de requisitos 

dos usuários quanto à utilização de sistemas nas etapas apresentadas. 

Tabela 10 - Empresa Exemplo – Planilha de ferramentas e atividades 

  

Fonte: O autor (2017). 

Os entrevistados deveriam também apresentar as ferramentas que utilizam 

em diversas atividades. A relação entre as ferramentas utilizadas nos serviços do fluxo 

de trabalho (Figura 12) e as ferramentas utilizadas nas atividades (Tabela 10) 

demonstra o nível de integração das ferramentas nas empresas. 

Por exemplo, entre as ferramentas utilizadas nas atividades, duas delas não 

aparecem no fluxo: Autocad e Trello. Isso significa que as ferramentas ainda não estão 

completamente integradas com as atividades desempenhadas para a execução dos 

serviços da empresa. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta etapa está dividida, primeiramente, na análise da entrevista piloto para 

validação da ferramenta de coleta de dados, estudo piloto. E, posteriormente, na 

aplicação da ferramenta de pesquisa final. 

 

5.1 ANÁLISE – ENTREVISTA PILOTO 

 

Conforme descrito no método da pesquisa, o trabalho foi desenvolvido para 

ser um estudo de casos múltiplos. Para que esse estudo tivesse validade, foi 

desenvolvido um protocolo de análise e validação. A etapa inicial, de análise, consiste 

em uma entrevista piloto para gerar informações relacionadas à ferramenta de 

pesquisa.  

A ferramenta de pesquisa é um questionário piloto que contém 107 perguntas 

(abertas e fechadas) e tem por objetivo levantar material para duas bases deste 

estudo: Engenharia Simultânea e Engenharia de Requisitos. A ES está sendo avaliada 

pela maturidade das empresas e pela relação delas com os cinco objetivos principais 

elencados. 

Por outro lado, a Engenharia de Requisitos é validada pelo levantamento das 

necessidades e problemas dos entrevistados, bem como pelas informações 

relacionadas aos sistemas que eles utilizam, o fluxo de atividades e a aplicação dos 

sistemas nesse fluxo. 

A entrevista piloto foi realizada para validar as perguntas e entender quais 

pontos poderiam não estar condizentes com as necessidades das respostas a serem 

observadas. Nesse caso, foi selecionada uma empresa de arquitetura, dentro da 

delimitação do trabalho, ou seja, entre 0 e 4 funcionários, com atuação na cidade de 

Curitiba e com 17 anos de experiência no mercado. 

A entrevista foi feita no dia 30 de junho de 2017 e contou com a presença do 

proprietário da empresa. Durou 1 hora e 45 minutos e foi gravada em tempo integral 

para resolução das dúvidas em relação ao questionário. A empresa atua com 

desenvolvimento de projetos arquitetônicos para construtoras. A faixa de atuação das 

construtoras, no geral, é do programa Minha Casa Minha Vida, porém existem projetos 

unifamiliares de uma faixa mais elevada e também projetos comerciais. 
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Com relação às certificações, é do conhecimento do entrevistado apenas o 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Porém, até 

o momento, ele não entende que as certificações sejam relevantes, não porque elas 

não são necessárias, mas, sim, porque não são eficazes. A empresa desenvolve 

projetos de arquitetura e contrata projetos complementares (de lógica, combate a 

incêndio, instalações hidráulicas, estruturais). A compatibilização desses projetos é 

feita internamente. 

Até esse ponto a entrevista tentou caracterizar a empresa estudada. O 

objetivo era atender às condicionantes de contorno da pesquisa. Nesse caso, a 

empresa estava apta a fazer parte, pois preenchia todos os requisitos. A etapa de 

caracterização está entre as perguntas 01 e 21. 

Em relação a esse trecho da entrevista piloto, foi constatado que as perguntas 

19 e 20 eram muito semelhantes, portanto foi feita a alteração para uma única 

questão, conforme a Figura 13, sendo A o modelo da entrevista piloto e B o novo 

modelo. 

A partir daí, a entrevista passou a ter outros objetivos. Inicialmente foi 

entender quais os requisitos das empresas para atendimento dos principais pontos da 

Engenharia Simultânea e também relacionados ao fluxo de atividades e às 

ferramentas utilizadas no desenvolvimento dos projetos da empresa. 

 

Figura 13 - Alteração das questões 19 e 20  
Fonte: O autor (2017). 
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A questão 21 solicitava ao entrevistado para ordenar de 1 a 5 (sendo 1 para 

o elemento mais importante e 5 para o menos) os objetivos da Engenharia Simultânea 

que a empresa cumpria e depois a ordem que acreditava ser realmente importante, 

(Figura 14). Dessa maneira, segundo o entrevistado, o elemento mais importante que 

a empresa faz é a análise dos requisitos; em segundo, a colaboração entre todos os 

envolvidos; posteriormente, a redução de variações e não conformidades. 

Essa ordem se manteve nos três primeiros itens, porém o entrevistado 

acredita que uma alteração é necessária. A empresa prioriza a redução de custos e 

prazos, mas para o entrevistado seria importante priorizar a efetividade dos processos 

e das equipes envolvidas. Esse é o primeiro aspecto a ser considerado, uma vez que 

o conjunto de respostas de maturidade vai informar se é realmente essa a ordem de 

prioridades da empresa e quais são os itens que a empresa deverá melhorar. 

 

Figura 14 - Questão 21 – Objetivos da Engenharia Simultânea  
Fonte: O autor (2017). 

As questões 23 até 26 estão diretamente relacionadas ao compartilhamento 

e à colaboração entre os envolvidos nas etapas de planejamento, projetos, informação 

e análises. Nessas questões, o entrevistado deveria responder quem participa 

ativamente das atividades e como elas são repassadas. 

O entrevistado não incluiu o cliente em nenhuma das etapas de planejamento 

e projeto, porém sempre apresentou os resultados em reuniões presenciais. Pode-se 

dizer que, em ambos os casos, abre-se a possibilidade de aplicar ferramentas 

computacionais que estimulem um ambiente mais colaborativo, facilitando assim a 

interação entre os demais envolvidos e também o cliente. 

Dessa maneira, os primeiros requisitos levantados foram: integração com os 

envolvidos nas etapas de planejamento e projetos, integração com o cliente e 

compartilhamento de informações mais simultânea e facilitada para os envolvidos. 
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Para as questões 27 até 29, o entrevistado deveria responder quais são os 

principais problemas que encontra nas etapas de incorporação, projeto e execução. 

Na primeira etapa, os questionamentos das empresas de energia e água da cidade 

eram os pontos que, normalmente, davam mais problemas para a empresa. 

Com relação aos projetos, as alterações solicitadas pelos clientes após a 

entrega final eram o principal problema, o que está alinhado com as respostas 

anteriores. Por último, os principais problemas durante a execução estavam 

relacionados a atrasos de material e também à falta de funcionários para a execução 

das atividades no tempo correto. 

Portanto, mais alguns requisitos podem ser elencados: planejamento da 

execução dos projetos em função dos órgãos reguladores desde o princípio e 

participação desses órgãos no desenvolvimento completo do empreendimento, 

adiantamento de etapas com a participação do cliente e planejamento da gestão da 

obra no que tange aos materiais e mão de obra. 

A questão 30 inicia a etapa de desenvolvimento do fluxograma de atividades 

de um projeto da empresa do entrevistado. Essa questão está diretamente ligada às 

questões 31 até 36, em que o entrevistado devia responder quais sistemas ele utiliza 

nas etapas de viabilidade, projeto, orçamento, planejamento, gerenciamento e 

atividades (escritório, comunicação e compartilhamento de informações). 

Iniciando pelo fluxo das atividades (Figura 15), é possível observar quais são 

as principais atividades para o desenvolvimento de um projeto para um cliente. Além 

disso são apresentadas as marcações dos sistemas em cada etapa e também na 

Tabela 11. 

Tabela 11 - Empresa Piloto – Planilha de ferramentas e atividades 

 

Fonte: O autor (2017). 

É possível notar que o entrevistado tem conhecimento de várias ferramentas 

para diversas etapas, exceto gerenciamento, que não é escopo de trabalho da 

empresa, porém, ao conectá-las ao fluxo de atividades do projeto (Figura 15), nem 
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todas as ferramentas são utilizadas e, principalmente, a maioria das atividades não 

conta com ferramenta alguma. 

 

Figura 15 - Fluxo de atividades Empresa Piloto  
Fonte: O autor (2017). 

Nota: (*) Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras (CVCO). Corresponde ao HABITE-SE. 

Esses pontos fazem o complemento de mais dois requisitos: todas as 

atividades devem ser controladas por pelo menos uma ferramenta computacional, e 

as ferramentas propostas no sistema devem ser utilizadas em pelo menos uma 

atividade. Dessa maneira, o fluxo de informações acontecerá a partir do momento em 

que elas sejam disponibilizadas para os envolvidos. 

Ao desenvolver a entrevista, foi necessário ampliar a quantidade de perguntas 

para quais tipos de sistema. Na entrevista piloto existiam seis perguntas sobre os 

sistemas utilizados pela empresa, porém constatou-se ser necessário criar mais duas. 

A Figura 16 apresenta a nova formulação das questões. 
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Essa diferença ocorreu, porque, ao longo da entrevista, foram identificadas 

ferramentas para comunicação e compartilhamento das informações que, na 

entrevista piloto faziam parte da questão de controle de atividades de escritório, mas 

para o entrevistado não estava evidente essa posição. Portanto, foi feita a sugestão 

de ampliar para essas duas questões. 

 

Figura 16 - Alteração das questões de ferramentas  
Fonte: O autor (2017). 

Ao finalizar as questões 30 até 36, o entrevistado iniciou o questionário de 

maturidade da empresa em relação aos objetivos da Engenharia Simultânea. A 

questão 16 é o posicionamento da empresa com relação ao conhecimento da ES. 

Nesse caso, o entrevistado nunca utilizou nem sabia quais as propostas da ES. Essa 

pergunta foi feita para entender quanto as empresas trabalham colaborativamente 

sem ter conhecimento de que parte do que é feito no cotidiano é embasado pela ES. 

Essa questão abre a sequência em que o entrevistado deveria responder, em 

uma escala de 1 a 5 (sendo 1 nunca e 5 sempre), às perguntas sobre os objetivos da 

Engenharia Simultânea quanto a processos, pessoas, projetos e tecnologia. 
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Como já descrito nos capítulos anteriores, essa sequência de respostas foi 

analisada segundo o sistema BEACON de maturidade de empresas, o que gera um 

gráfico radar, o Gráfico 12, e também uma tabela com o posicionamento da empresa 

em relação às questões, a Tabela 12. 

 
Gráfico 12 - Modelo de análise BEACON – Empresa Piloto  
Fonte: O autor (2017). 

Os pontos que chamam atenção nas respostas do entrevistado são: 

• Nota 1 - Clientes (n° 38 e 41): o entrevistado não possui nenhum sistema 

que o auxilie no levantamento dos requisitos dos clientes, nem no controle 

dessas informações. Não existe uma integração inicial com outros 

projetistas para análise do projeto juntamente com o cliente. 

• Nota 5 - Clientes (n° 40 e 51): apesar de não haver uma integração no 

início do projeto, em algum momento da elaboração sempre existe uma 

troca de informações entre arquiteto, cliente e outros projetistas. E sempre 
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são utilizadas ferramentas computacionais na apresentação do projeto 

para o cliente. 

• Nota 1 - Colaboração (n° 57): não existe definição de líderes de equipes, 

possivelmente porque as empresas são pequenas e assim cada uma 

participa como líder na sua etapa, sem a necessidade de definição. 

• Nota 5 - Colaboração (nº 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64 e 65): a colaboração 

está presente na empresa. Isso se deve ao fato de a empresa ser pequena 

e necessitar da integração com outras empresas para complementar suas 

atividades. 

• Nota 1 - Eficiência (n° 66 e 68): a empresa não utiliza nenhum sistema que 

controle a eficiência dos processos utilizados no desenvolvimento dos 

projetos. Além disso, por ser uma empresa de pequeno porte, o 

entrevistado não acredita que a estrutura organizacional permite que a 

eficiência seja aprimorada através de processos. 

• Nota 5 - Eficiência (n° 74, 78 e 79): a empresa, por outro lado, sempre 

busca aprimorar os projetos, mantendo colaboração entre 

projeto/execução. Além disso, utiliza sempre ferramentas para 

compartilhar informações e acompanhar as atividades. 

• Nota 1 - Variações (n° 80 e 89): a empresa não tem nenhum sistema que 

auxilie no controle de variações e retrabalhos, e nunca é observada a 

possibilidade de reduzir variações e retrabalhos durante a elaboração do 

projeto. 

• Nota 5 - Variações (n° 81, 83, 86, 88 e 93): o entrevistado acredita que o 

método de trabalho que utiliza sempre realiza projetos com redução de 

retrabalhos e variações, o que também promove maior agilidade no 

desenvolvimento desses projetos. As equipes estão sempre alinhadas e 

pouco se discutem os projetos durante a execução. A maneira de 

desenvolver projetos já caracteriza qualidade no produto final. E a 

empresa utiliza ferramentas para acompanhar os trabalhos. 
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• Nota 1 - Custos/Prazos (n° 94 e 95): não existe nenhum sistema nem 

processos claros e definidos para controle de custos e prazos. Isso implica 

em um controle mais livre no desenvolvimento dos projetos. 

• Nota 5 - Custos/Prazos (n° 104, 105, 106 e 107): o entrevistado utiliza 

ferramentas computacionais para comunicação, coordenação, 

compartilhamento e acompanhamento das atividades entre todos os 

envolvidos, o que permite redução de custos e prazos em seus projetos. 

A empresa da entrevista piloto já desenvolve serviços no mercado há 17 anos 

e, portanto, era esperado um resultado de maturidade como o alcançado. A empresa 

ficou com os itens colaboração, eficiência, variações e custos da Engenharia 

Simultânea acima de 60%, o que indica que tem seus processos no mínimo 

gerenciados. Porém, as prioridades da empresa não estão alinhadas com a visão do 

entrevistado. 

Na Tabela 12, pode-se observar os itens que têm maior grau de maturidade 

e, na Tabela 13, a comparação entre o que era a perspectiva do entrevistado para a 

empresa em relação aos objetivos da Engenharia Simultânea. 

Tabela 12 - Empresa Piloto – Planilha de análise dos dados 

  

Fonte: O autor (2017). 

Outra análise é a relação por processos, pessoas, projetos e tecnologia, 

conforme a análise de BEACON promove. Desse ponto de vista, a empresa está com 

seus processos apenas caracterizados, o que indica que as pontuações dos objetivos 

da ES são puxadas para baixo por esse quesito. Em contrapartida, o item tecnologia 

está otimizado na empresa, o que promove uma elevação na pontuação dos itens da 

Engenharia Simultânea. 

 

 

 

 

 

 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

PI 58,57% 84,29% 60,00% 74,29% 67,14% 68,86% 56,00% 62,67% 70,67% 85,00% 68,58% 68,72% Gerenciado

GERAL
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Tabela 13 - Empresa Piloto – Objetivos da Engenharia Simultânea 

 

Fonte: O autor (2017). 

O objetivo Entendimento dos Requisitos dos Clientes e Usuários, que o 

entrevistado acreditava ser a sua prioridade na empresa, foi o item que ficou com a 

classificação mais baixa, apenas caracterizado. Além disso, os outros itens não 

conferem com aquilo que diz ser feito na empresa. 

Porém, com a classificação elevada nesses pontos de maturidade, existe uma 

facilidade na aplicação e implementação de ferramentas computacionais que 

otimizem os resultados, uma vez que o entrevistado se mostrou aberto ao 

entendimento de que essas ferramentas poderão auxiliar no desenvolvimento dos 

seus projetos. 

Uma explicação para o item Tecnologia ter se destacado é como a pergunta 

foi feita no questionário. Portanto, para garantir que os entrevistados respondessem 

corretamente a esses itens, foram alteradas as questões em que se questionava a 

existência de ferramentas ou sistemas e passou a ser perguntado se a empresa 

utilizava alguma delas, conforme o exemplo da Figura 17. 

Outra alteração necessária está relacionada à inclusão de mais uma pergunta 

sobre as ferramentas utilizadas. Assim, o contexto de Tecnologia ficou mais completo. 

A pergunta está relacionada a ferramentas de integração nos diversos objetivos da 

Engenharia Simultânea. Essa reordenação de perguntas fez com que o questionário 

passasse de 107 para 114 perguntas, divididas nas três etapas. 



86 

 

 

Figura 17 - Alteração no questionário de tecnologia  
Fonte: O autor (2017). 

Também foi extraída das questões do item Processos, relacionadas à 

existência de sistemas (como processos ou métodos), a expressão entre parênteses 

“mesmo que informal”, uma vez que o objetivo do trabalho era entender se existe 

consistentemente um sistema com a utilização de ferramentas e a referida expressão 

não daria a resposta esperada para o trabalho, conforme o exemplo da Figura 18. 

 

Figura 18 - Alteração no questionário de processos  
Fonte: O autor (2017). 

Após a conclusão do questionário, foi solicitado que o entrevistado desse 

sugestões sobre alguns pontos do questionário: 

• Tempo: para o entrevistado, o tempo necessário para a conclusão do 

questionário foi suficiente para responder às questões sem pressa e, 

principalmente, com foco em todas elas. 
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• Formato: para o entrevistado, o fato de o questionário ser aplicado em 

formato de prancha de projeto está bom e mais simples do que num 

formato regular. 

• Complexidade: ao iniciar o questionário, a pergunta sobre o 

desenvolvimento do fluxo de atividades pareceu ser complexa, mas o 

entrevistado, ao responder, concluiu que era simples. As palavras 

coordenação e compartilhamento, no questionário de maturidade, às 

vezes pareciam ser a mesma pergunta. 

Para concluir, a entrevista atendeu às expectativas da pesquisa, uma vez que 

deu embasamento para a ferramenta de coleta de dados e estruturou diversos pontos 

de requisitos a serem utilizados na análise de impacto das ferramentas 

computacionais nas empresas. Com base nas alterações da entrevista piloto, foi 

desenvolvido o questionário final, Apêndice A. 

 

5.2 ANÁLISE – ENTREVISTAS GLOBAIS 

 

Conforme apresentado nas seções 4.2, 4.3 e 6.1, as entrevistas serão 

analisadas através dos objetivos principais da Engenharia Simultânea, sob a 

orientação teórica da Engenharia de Requisitos. Essa combinação permite que os 

dados levantados tenham relevância para a caracterização final do sistema de 

produção simultâneo.  

A análise feita aqui é o combinado das respostas das diversas empresas 

entrevistadas. As características individuais mais relevantes das entrevistas estão 

apresentadas no Apêndice B desta pesquisa. 

 

5.2.1 Caracterização das Empresas 

 

As empresas pesquisadas deveriam atuar em Curitiba, conforme exposto na 

seção 1.2. A Tabela 14 apresenta o local de sede, as cidades em que elas têm 

serviços executados e também a área de atuação. A Tabela 16 é o resumo das 

características em função dos quesitos Localização, Área de atuação e Modelos 

Construtivos Executados, que deveriam ser atendidos para que as empresas 

pudessem fazer parte do corpo de dados. 
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A principal característica das empresas é o tamanho da equipe versus o 

número de funcionários. Uma vez que a pesquisa tem o objetivo de analisar empresas 

colaborativas, a equipe é formada ou por diversos sócios ou por pequenas empresas 

que trabalham em um mesmo espaço, compartilhando clientes. Dessa maneira, era 

importante que as empresas não tivessem mais do que quatro funcionários. 

Com relação ao tempo de mercado, as empresas são gerenciadas por 

profissionais cuja experiência está diretamente relacionada à atuação na construção 

civil. Das nove empresas, seis estão dentro dessa característica, pois há mais de dez 

anos atuam na indústria AEC, conforme o Gráfico 13. 

Tabela 14 - Situação das empresas 

 

Fonte: O autor (2017). 

Outra análise é com relação à atuação das empresas, passando pelas três 

principais situações da indústria AEC: incorporação, projetos e construção. Era 

necessário que as diversas empresas entrevistadas trabalhassem em pelo menos 

uma dessas três atividades, com diversos tipos de clientes. A se destacar uma das 

empresas, que desenvolve, dentro da atividade de projetos, apenas a etapa de 

orçamentação. Além disso, outras empresas também desenvolvem planejamento, 

gerenciamento e controle de obras, atividades que podem compor qualquer uma das 

três atividades principais.  
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Gráfico 13 - Análise tempo de mercado  
Fonte: O autor (2017). 

Com relação aos clientes, era importante que as empresas também 

representassem os três níveis de padrão: alto, médio e baixo. Esse quesito foi 

amplamente atendido, uma vez que todas as empresas estão situadas em pelo menos 

um dos padrões de clientes. 

Outra característica pesquisada era a relação dessas pequenas empresas 

colaborativas com as certificações International Organization for Standardization (ISO) 

e PBQP-H. Um pouco mais da metade dos entrevistados (56%) diz conhecer alguma 

das certificações. Apesar disso, 67% dos entrevistados acreditam que as certificações 

são relevantes para a melhoria da qualidade dos processos.  

As duas empresas que responderam “sim” são certificadas no PBQP-H, 

principalmente para poder participar do processo de financiamento à produção da 

Caixa Econômica Federal. As informações estão apresentadas no Gráfico 14: A. 

Conhece; B. Relevante; C. Possui. 

 

Gráfico 14 - Análise de certificações  
Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 15 - Resumo das característIcas das empresas entrevistadas 

  

Fonte: O autor (2017). 

Legenda: 
Atuação: o X representa que a empresa atua com pelo menos um tipo de empreendimento dentro da atividade selecionada 
Cliente: A = Alto Padrão; M = Médio Padrão; B = Baixo Padrão 
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5.2.2 Requisitos de Início de Empreendimento 

 

A primeira análise de requisitos diz respeito aos problemas enfrentados pelas 

empresas antes de lançar um empreendimento. Como a pesquisa está relacionada a 

diversos tipos de empresas, a expectativa era de que as dificuldades não fossem 

similares, porém, dos 11 problemas iniciais levantados, 6 estão compreendidos em 

mais de uma das empresas. 

No Gráfico 15, é possível visualizar os 11 motivos que normalmente impedem 

um bom início do empreendimento. Essa etapa se refere à incorporação do projeto e, 

portanto, está diretamente ligada às necessidades iniciais dos clientes, bem como à 

aprovação pelos órgãos públicos competentes. 

 

Gráfico 15 - Problemas início de projeto  
Fonte: O autor (2017). 

Como é possível observar, o item com maior número de problemas é a 

burocracia para liberação dos documentos e projetos frente aos órgãos públicos 

competentes. Esse item foi proposto de duas maneiras: 1) a falta de conhecimento 

das empresas sobre os requisitos necessários para a aprovação, ou seja, sobre a 

legislação vigente, o que impede uma tramitação ágil; 2) a legislação não é clara e a 

correção é feita por pessoas diversas, ou seja, a interpretação de uma mesma questão 

pode se dar de diferentes maneiras. Existe uma repetição no número de revisões que 

impede a agilidade do processo. 
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Outra questão é o aporte do cliente ou a viabilidade econômica para a 

execução dos projetos. Esse ponto foi levantado em função de os clientes, em seus 

diversos segmentos, solicitarem projetos prévios sem a capacidade de validar o valor 

total. Isso acarreta um segundo ponto, as definições dos clientes, que se alteram em 

relação ao projeto inicial, uma vez que devem ser feitas adequações até o orçamento 

estar condizente com a realidade financeira desses clientes. 

As definições dos clientes também podem estar ligadas a sua cultura 

arquitetônica. Quando o cliente não tem a concepção/formação técnica de arquiteto e 

engenheiro, ao lhe ser apresentado um projeto, ele pode não entender inteiramente 

os conceitos desenvolvidos e, portanto, mudar de opinião a cada nova interpretação. 

Com relação à mão de obra para iniciar o serviço, pode-se dizer que já era 

um item esperado, uma vez que a qualificação, em função dos valores investidos, 

normalmente resulta em problemas, tanto para a área técnica (arquitetos e 

engenheiros) quanto para os clientes. Portanto, contratar mão de obra qualificada para 

começar os serviços foi um dos problemas levantados pelas empresas como fator de 

atraso no início dos empreendimentos. 

Dois problemas que caminham juntos no desenvolvimento inicial de 

empreendimentos são a falta de informações e também a compatibilização de 

projetos. As informações, se não circularem de maneira clara e ágil, impedem o início 

dos projetos. E a compatibilização, tanto de projetos como de informações, atua como 

fator determinante no processo. Esses dois pontos, inclusive, estão diretamente 

relacionados ao item mais lembrado como problema inicial: Burocracia Órgãos 

Públicos. 

 

5.2.3 Requisitos em Projetos 

 

O segundo ponto para levantamento de requisitos está relacionado aos 

projetos em andamento. Foram agrupadas as respostas dos entrevistados em dez 

problemas típicos dessa etapa, conforme o Gráfico 16. Assim como no item 6.2.2, 

temos seis problemas que acontecem em mais de uma empresa. 
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Gráfico 16 - Problemas em projetos em desenvolvimento  
Fonte: O autor (2017). 

Durante o desenvolvimento de projetos, o item que mais impacta para as 

empresas é Indecisão do Cliente. Esse item pode ser entendido como alterações que 

o cliente solicita enquanto o projeto está sendo desenvolvido, novas ideias que são 

apresentadas ao projetista, considerações de outros envolvidos com o cliente com 

sugestões e grandes alterações de propostas arquitetônicas. 

Um item recorrente na opinião dos entrevistados é o de Novas Soluções de 

Tecnologia. Esse item foi entendido pelos entrevistados também como novas 

soluções construtivas – por exemplo, alterações na forma de utilização de energia 

solar ou a utilização de algum método construtivo a seco (Light Steel Frame2), mas 

pode também ser visto como conceitos que se tornam obsoletos no decorrer do 

desenvolvimento do projeto, como por exemplo tipos de pisos ou cerâmicas. 

O capital para investimento em projetos complementares e outras análises 

(como topográficos ou laudos técnicos) e também a expectativa de executar um 

serviço dentro de valores incompatíveis com a realidade são parte do terceiro item 

com maior potencial para impactar o desenvolvimento dos projetos. As empresas 

afirmam que os clientes não entendem as necessidades dessas diversas análises, 

tampouco a dimensão dos custos quando solicitam os projetos. 

                                                           
2 Segundo De Angelis (2014), o sistema Light Steel Frame é composto por paredes feitas de gesso e 

cimento em placas fixadas em perfis U e C de aço leve. Esse tipo de estrutura permite a redução de 
materiais e também a redução de desperdícios na construção. Além disso, sua capacidade de 
absorção acústica e térmica é superior à das paredes convencionais de alvenaria.  
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Diretamente relacionada à falta de investimento inicial está a falta de 

compatibilização. Esse ponto foi levantado referindo-se à não aquisição de projetos 

complementares nessa etapa, o que impacta diretamente no projeto final, visto que os 

sistemas construtivos, de hidráulica e de elétrica, normalmente interferem na solução 

proposta de início. 

Novamente a burocracia com os órgãos públicos aparece entre os principais 

problemas durante o desenvolvimento de projetos. Nesse caso, podemos considerar 

também o que foi indicado na subseção 6.2.2: as regras pouco explícitas da 

legislação, as constantes atualizações e alterações, e a falta de conhecimento 

decorrente dessas duas primeiras impactam diretamente na elaboração de projetos. 

Um item apresentado nesse tópico é o atendimento de novos projetos à 

Norma Brasileira (NBR) 15.5753. Esse item foi deixado em destaque, uma vez que 

também poderia ser considerado na Burocracia de Órgãos Públicos, mas é de 

relevância, pois desde 2013 as novas edificações devem atender às condicionantes 

estabelecidas pela norma. A falta de conhecimento de projetistas e o fraco 

desempenho dos fornecedores de insumos para a cadeia de suprimentos da 

construção civil possivelmente irão dificultar a elaboração de projetos funcionais e com 

custo racional, que atendam a essas exigências. 

Os outros itens (Falta de Informações, Mão de Obra, Falta de Comunicação e 

Falta de Planejamento) podem ser encarados como problemas presentes em todas 

as etapas, mas que, apesar de significantes, não estão presentes em todas as 

empresas entrevistadas. Ressalta-se que esses itens têm um impacto mais relevante 

na etapa de execução das obras (fases de planejamento, gerenciamento e controle). 

 

5.2.4 Requisitos em Execução de Obras 

 

O terceiro e último item da entrevista, que buscava os problemas das 

empresas, está relacionado aos requisitos durante a execução das obras. A 

expectativa era de encontrar um número muito mais elevado de problemas, porém a 

                                                           
3 A NBR 15.575 (2013), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tem por objetivo atender 

os requisitos dos usuários em relação ao uso dos elementos e sistemas do edifício. A norma leva em 
consideração as condições de implantação e as exigências dos usuários em relação a critérios que 
devem ser atendidos (segurança, habitabilidade e sustentabilidade). 
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realidade é que cinco são os principais requisitos apontados pelas empresas, 

conforme o Gráfico 17. 

 

Gráfico 17 - Problemas em obra  
Fonte: O autor (2017). 

O item Qualidade da Mão de Obra foi o mais levantado pelos entrevistados. 

Esse ponto também foi levantado em todas as outras etapas. A falta de qualificação 

que assola a indústria AEC, principalmente no que se pode dizer da construção 

tradicional, é a causa dos maiores problemas para as empresas. Além disso, a alta 

rotatividade, consequência dessa baixa capacitação dos profissionais, afeta todas as 

obras no tripé do gerenciamento de projetos (custos, prazo e qualidade).  

A Falta de Planejamento, que também é recorrente nas outras etapas, se 

intensifica na execução das obras. Esse item, de extrema importância, inclusive para 

auxiliar na redução de problemas com a Qualidade da Mão de Obra, deve ser 

considerado em qualquer sistema que tenha por objetivo melhorar a produção da 

indústria AEC. 

Outro item que também está presente na liberação do empreendimento e no 

desenvolvimento dos projetos são as Alterações constantes dos clientes. Esse item, 

nesse momento do desenvolvimento do empreendimento, tem um custo muito 

superior ao das etapas predecessoras. Porém os entrevistados relatam que, 

normalmente, é nesse momento que os clientes “enxergam” o que o projeto diz. Esse 

posicionamento vai ao encontro a falta de cultura arquitetônica dos clientes, já 

mencionado anteriormente. 
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A Compatibilização de Projetos também interfere diretamente na execução de 

obras. Esse item também pode afetar a Qualidade da Mão de Obra, uma vez que os 

projetos não integrados acabam gerando retrabalho. Esse retrabalho afeta todo o 

planejamento, ou seja, atinge também custos e prazos. 

E o último item apontado pelos entrevistados é a relação com os fornecedores. 

Esse problema pode estar relacionado também à falta de planejamento (lead time), 

mas, no contexto das entrevistas, é a falta de comprometimento dos fornecedores 

com o restante da cadeia produtiva da indústria AEC. 

 

5.2.5 Requisitos dos Sistemas  

 

A análise dos tipos de sistemas usados pelas empresas é fundamental para 

entender qual a capacidade de utilização de ferramentas que as pequenas empresas 

possuem. Para essa análise foram propostas questões em que o entrevistado deveria 

posicionar o uso de ferramentas computacionais em oito modalidades: Viabilidade, 

Projeto, Orçamento, Planejamento, Gerenciamento, Atividades, Comunicação e 

Compartilhamento. 

O Gráfico 18 mostra a quantidade de sistemas utilizados em cada uma dessas 

modalidades; já o Gráfico 19 apresenta os resultados de utilização de cada um dos 

sistemas utilizados pelas empresas. 

 

Gráfico 18 - Sistemas por função  
Fonte: O autor (2017). 
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É possível observar que o item Comunicação é aquele que possui o maior 

número de sistemas utilizados, representando 20% do total. Outro ponto de análise é 

o Compartilhamento de dados, com 16% dos sistemas utilizados pelas empresas. As 

áreas com menores percentuais são as de Gerenciamento e Planejamento, que 

contam com 6% e 7% dos sistemas utilizados, respectivamente. 

 

Gráfico 19 - Tipo de sistema  
Fonte: O autor (2017). 

Dos sistemas que se destacam estão o MS-Excel, com 22% de utilização 

pelos usuários nas diversas modalidades, o e-mail e o WhatsApp, com 11%, 

principalmente nas atividades de Comunicação e Compartilhamento.  

Contando com esses três que se destacaram, foram apresentados pelos 

entrevistados 29 tipos de ferramentas e sistemas computacionais que auxiliam nas 

atividades desenvolvidas pelas empresas, número que representa três tipos diferentes 

de sistemas por empresa. 

A quantidade de sistemas utilizados pode ser uma das barreiras na total 

integração em ambientes colaborativos, uma vez que as empresas já estão 

acostumadas a utilizar as ferramentas implantadas. Foram apresentadas apenas três 

ferramentas que fazem o compartilhamento de informações em tempo real entre 

usuários: Dropbox, Wunderlist e Mega. Esses sistemas auxiliam as empresas a 
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distribuir as informações de maneira mais ágil entre todos os envolvidos nos 

processos dos projetos. 

A utilização de e-mail (Outlook) e WhatsApp pode ser considerada como 

parcial no quesito controle, uma vez que não necessariamente essas informações são 

compartilhadas por todos. A estrutura de informações por vezes pode ser caótica e o 

atingimento depende da frequente atualização das informações pelos usuários. 

Os sistemas de desenvolvimento de projetos estão relacionados, porém não 

fazem parte do escopo do Sistema de Produção Simultâneo, uma vez que o conceito 

é a gestão do empreendimento. Sendo assim, a produção dos projetos será gerida 

pelo sistema e não executada por ele. Mas é interessante enfatizar que foram 

apresentados oito tipos de sistemas de produção de projetos. Outro ponto é que em 

duas empresas já foram iniciados trabalhos utilizando Building Information Modelling 

(BIM)4. 

A relação entre a utilização desses sistemas e as modalidades apresentadas 

para os entrevistados possibilitou a análise dos requisitos para a formatação de um 

ambiente mais colaborativo entre empresas de pequeno porte. Fica evidente a 

necessidade de o sistema permitir e permear maior planejamento. 

O controle das atividades das empresas e o gerenciamento das obras por 

parte das pequenas empresas também devem ser levados em consideração em um 

sistema que tenha por objetivo integrar todos os envolvidos. 

E, por último, o sistema deve ser fundamentado em ferramentas que os 

usuários tenham condições de implantar em seus processos e apresentar de maneira 

clara aos seus clientes e fornecedores, para garantir o compromisso de todos em 

relação ao empreendimento. 

 

5.2.6 Requisitos dos Fluxos de Projetos 

 

Em função da definição dos fluxos de trabalho dos principais serviços de cada 

uma das empresas entrevistadas, foi possível determinar um fluxo geral de etapas, 

                                                           
4 De acordo com Succar (2009, p. 357), modelagem da informação da construção, ou Building 

Information Modelling (BIM), é um conjunto de políticas, processos e tecnologias integradas que 
geram uma “metodologia que gerencia as informações essenciais dos projetos de construções em 
formato digital ao longo do ciclo de vida da edificação”. 
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grupos, atividades e serviços de um fluxograma de empreendimentos, desde o contato 

inicial com os clientes até a conclusão e entrega dos serviços. 

Outro objetivo da entrevista era a vinculação das ferramentas computacionais 

em cada uma das atividades do fluxograma do projeto padrão da empresa. Essa 

vinculação permite a análise de integração dessas ferramentas pelos usuários. A 

análise era a relação entre a quantidade de ferramentas que uma atividade utilizava 

em relação ao total de ferramentas em cada uma das oito modalidades. 

Os resultados, de acordo com a Tabela 8, possibilitam a análise de maturidade 

de integração das ferramentas utilizadas para as modalidades de atuação de cada 

empresa. O resumo desses resultados pode ser observado na Tabela 16.  

Tabela 16 - Índice de integração atividades e modalidades 

  

Fonte: O autor (2017). 

É possível observar que apenas uma empresa apresenta um nível de 

integração gerenciado entre os sistemas que utiliza; a grande maioria tem um nível de 

repetição com relação à utilização de ferramentas que possibilitem a integração entre 

todas as atividades da empresa.  

O Gráfico 20 mostra quantas empresas estão posicionadas em cada um dos 

níveis de maturidade. Essa análise permite a conclusão de que empresas de pequeno 

porte utilizam ferramentas, porém a integração entre elas e as atividades não é 

prioridade. 
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Gráfico 20 - Maturidade de integração de 
ferramentas das empresas  

Fonte: O autor (2017). 

Em função dos fluxos apresentados pelas empresas, foi possível desenvolver 

outra análise, o diagrama geral de serviços, que pode ser observado nas Figuras 19 

e 20. Nelas constam as etapas, grupos, atividades e serviços. 

O objetivo dessa análise foi desenvolver os possíveis alinhamentos 

simultâneos das atividades das empresas entrevistadas e entregar a elas uma base 

para que, dentro das diretrizes a serem apresentadas, os diagramas pudessem 

auxiliar o trabalho colaborativo e integrado desse perfil de empresa. 

A Figura 19 é a análise mais ampla de relações entre as etapas descritas 

pelas empresas. Esse diagrama também valida a Figura 20, que é a representação 

da integração simultânea dos grupos e das atividades a serem executadas e 

controladas. A tabela com as atividades está descrita no Apêndice C deste trabalho. 

Os diagramas podem ser utilizados pelas pequenas empresas na 

implementação dos planos de ação para colaboração. A partir dos diagramas é 

possível localizar onde a empresa está posicionada perante as outras empresas do 

setor e que serviços podem trabalhar em simultâneo. 

 

 

 

 

13%

63%

13%

13%

0%

Até 20%

20% -
40%

40% -
60%

60% -
80%



101 

 

 

Figura 19 - Diagrama de etapas e grupos de serviços observados 
Fonte: O autor (2017). 
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5.2.7 Análise da Integração em Planejamento, Desenvolvimento de Projetos, 

Apresentação de Informações e Análises de Empreendimentos 

 

Parte da entrevista com as empresas consistia no entendimento com relação 

à integração dos envolvidos nos projetos, ao planejamento para desenvolvimento dos 

empreendimentos, à produção dos projetos, em função da troca e apresentações das 

informações relacionadas ao produto, e também às análises dos projetos acabados, 

prontos para a execução. 

A importância de entender essa relação reside na forma como os proprietários 

das empresas veem a colaboração entre os envolvidos no projeto, desde o cliente até 

os executores. Ficou evidenciado que as etapas iniciais contam com pouca 

participação dos clientes, bem como das outras equipes, conforme a Tabela 17. 

Outro item possível de observar é que as reuniões presenciais são a maior 

forma de comunicação entre os envolvidos. Aparece também a utilização de outros 

sistemas, como e-mail, telefone e WhatsApp, porém nenhum desses sistemas é 

focado em integrar e promover a colaboração. 

As análises dos projetos também foram feitas em reuniões presenciais e, na 

sua grande maioria, não contaram com a presença dos clientes finais. Embora duas 

empresas sejam incorporadoras e, portanto, tenham no seu cliente final a percepção 

de requisitos apenas por análises de mercado, as outras não se preocupam em 

integrar o cliente nas análises. 

Destaca-se uma das empresas, que utiliza um simulador de realidade virtual 

para apresentar aos clientes o desenvolvimento do projeto, dando a eles a 

possibilidade de participar mais ativamente do processo, uma vez que uma das 

principais causas de problemas, segundo os próprios entrevistados, é a falta de 

entendimento dos clientes com relação aos projetos desenvolvidos. 
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Tabela 17 - Análise de integração 

 

Fonte: O autor (2017). 

A partir dessa etapa de análise de integração é que se inicia o ciclo para 

entendimento da maturidade das empresas com relação aos objetivos da Engenharia 

Simultânea. 

Até o momento era preciso entender os principais requisitos das empresas 

entrevistadas, ou seja, quais as demandas internas dos processos desenvolvidos por 

essas empresas. Com esse levantamento, a análise das ferramentas utilizadas e a 

integração dos fluxos de trabalho, é possível analisar com mais consistência os 

resultados obtidos com relação à maturidade das empresas. 

 

5.2.8 Análise da Maturidade das Empresas 

 

Continuando com o roteiro da entrevista, o próximo passo era direcionado às 

77 perguntas sobre a maturidade da empresa, em função dos cinco principais 

objetivos da Engenharia Simultânea, distribuídos dentro dos quatro quesitos na 

análise de BEACON, já descritos no Capítulo 4 desta pesquisa. 
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A primeira pergunta era direcionada ao conhecimento dos entrevistados sobre 

a Engenharia Simultânea. Após uma breve explanação sobre o assunto, o 

entrevistado deveria responder se atua de acordo com os princípios da ES ou se os 

projetos não têm esse foco. As respostas podiam variar dentro da escala Likert, de 1 

a 5, sendo 5 “sempre” e 1 “nunca”. 

Das nove empresas entrevistadas, quatro responderam que nunca haviam 

trabalhado dentro desses princípios e que o atendimento a esses quesitos, caso 

acontecesse, seria mera coincidência. Duas empresas responderam que acreditavam 

trabalhar sempre com esses princípios, conforme mostra o Gráfico 21. 

 

Gráfico 21 - Respostas sobre Engenharia Simultânea 
Fonte: O autor (2017). 

Essa primeira abordagem serve de análise para entender quão integradas e 

colaborativas são as empresas de pequeno porte, mesmo sem conhecimento formal 

das técnicas e ferramentas. As respostas às outras perguntas deveriam comprovar ou 

não esse distanciamento das empresas em relação aos conceitos da ES. 

A partir da Tabela 18, pode-se observar que, das nove empresas 

entrevistadas, apenas uma teve um desempenho caracterizado. Os outros 

entrevistados têm uma maturidade em nível gerenciado. 
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Tabela 18 - Análise de maturidade das empresas entrevistadas 

  

Fonte: O autor (2017). 

A análise de maturidade em relação aos objetivos da Engenharia Simultânea 

indica que as empresas entrevistadas têm uma vocação maior para a colaboração 

entre as equipes e também para o controle de custos e prazos. De maneira oposta, 

manter uma eficiência de produção, alinhando projetistas e equipes de execução, 

além do controle de variações de projetos e não conformidades nas obras, são itens 

que, mesmo em nível gerenciado, não são os principais objetivos. 

Para entender os aspectos que mais influenciam em cada um dos objetivos 

da Engenharia Simultânea, foram transpostas as respostas em função dos aspectos 

de análise de BEACON. Dessa maneira, pôde-se verificar qual elemento, entre 

processos, pessoas e tecnologia, mais afetava a maturidade das empresas. 

Assim, os resultados de maturidade do item projetos são aqueles que mais 

influenciam a maturidade apresentada pelas empresas. Nesse ponto pode-se afirmar 

que as empresas têm no desenvolvimento de projetos a sua característica mais 

marcante e, em função dela, os objetivos da Engenharia Simultânea são beneficiados 

positivamente. 

Na primeira parte da análise, oito das nove empresas têm pelo menos um item 

que não está em nível gerenciado, porém seis das nove empresas têm pelo menos 

um item que está em nível otimizado. Isso significa que ainda existe espaço para o 

desenvolvimento e consequente equilíbrio entre os diversos objetivos. 

Uma outra análise é sobre o nível de integração entre sistemas utilizados, 

Tabela 19, com os níveis de maturidade de BEACON das empresas com relação ao 

uso de ferramentas tecnológicas nas diversas atividades. Essa relação aponta que as 

empresas estão utilizando cada vez mais ferramentas computacionais. Porém, das 

empresas entrevistadas, apenas uma estava em um nível de integração das 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

1 73,33% 81,33% 69,33% 73,33% 77,33% 74,93% 76,00% 66,67% 89,33% 70,40% 75,60% 75,27% Gerenciado

2 65,33% 78,67% 58,67% 41,33% 73,33% 63,47% 65,00% 60,00% 80,00% 54,40% 64,85% 64,16% Gerenciado

3 70,67% 76,00% 77,33% 24,00% 88,00% 67,20% 61,00% 73,33% 69,33% 67,20% 67,72% 67,46% Gerenciado

4 74,67% 76,00% 50,67% 70,67% 88,00% 72,00% 68,00% 56,00% 70,67% 85,60% 70,07% 71,03% Gerenciado

5 56,00% 65,33% 58,67% 64,00% 69,33% 62,67% 51,00% 68,00% 64,00% 68,00% 62,75% 62,71% Gerenciado

6 76,00% 76,00% 54,67% 72,00% 92,00% 74,13% 51,00% 46,67% 92,00% 98,40% 72,02% 73,08% Gerenciado

7 57,33% 80,00% 80,00% 66,67% 70,67% 70,93% 79,00% 81,33% 78,67% 53,60% 73,15% 72,04% Gerenciado

8 76,00% 94,67% 54,67% 64,00% 89,33% 75,73% 69,00% 88,00% 77,33% 72,80% 76,78% 76,26% Gerenciado

9 52,00% 45,33% 46,67% 52,00% 56,00% 50,40% 47,00% 46,67% 77,33% 39,20% 52,55% 51,48% Caracterizado

GERAL 65,99% 75,76% 61,07% 60,23% 77,11% 68,03% 62,30% 64,93% 76,93% 69,46% 68,41% 68,22% Gerenciado

GERAL
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ferramentas que possibilita explorá-las na implementação de todos os objetivos da 

Engenharia Simultânea. 

Essa análise abre a possibilidade de serem feitos estudos com ferramentas 

mais colaborativas, que integrem as diversas etapas do processo de desenvolvimento 

de empreendimentos: Incorporação, Planejamento, Gerenciamento e Controle de 

Obras. 

A última parte da análise de maturidade consiste em verificar se os objetivos 

da Engenharia Simultânea estão alinhados com as políticas das empresas 

entrevistadas. Para tanto, as empresas, ao responderem o questionário, 

apresentaram a ordem de prioridade com relação a esses objetivos. Em função do 

grau de maturidade de cada uma, é possível compreender se aquilo que se faz e 

aquilo em que se acredita está realmente pronto para ser atingido. 

A Tabela 20 apresenta a relação das respostas “faz” e “acredita”, junto com o 

resumo de prioridades em função das respostas da análise de maturidade da Tabela 

19. 

Tabela 19 - Objetivos da Engenharia Simultânea por empresa 

  

Fonte: O autor (2017). 

O objetivo de entender os requisitos dos clientes e usuários finais, segundo 

sete dos nove entrevistados, é ou deveria ser o principal item para o bom 

desenvolvimento de projetos. Porém, em função das respostas apresentadas, conclui-

se que nenhuma das empresas está com esse critério desenvolvido o suficiente, em 

relação aos outros, para atendê-lo como prioridade. 
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Assim, apesar de entenderem que analisar esses requisitos e compreendê-

los é a melhor maneira de atingir bons resultados, as empresas não têm, em sua 

estrutura, o equilíbrio necessário para tornar esse item o mais preparado. 

É possível compreender então a razão pela qual o cliente foi citado como 

responsável por problemas em todas as etapas de desenvolvimento de 

empreendimentos. Essa é, portanto, uma das necessidades que qualquer sistema 

projetado deve resolver. 

Por outro lado, o objetivo de redução de tempo e custos, que pode ser 

entendido como resultado dos quatro primeiros, foi citado pela maioria das empresas 

também como a prioridade mais baixa. Em função dos resultados, porém, foi possível 

identificar que as empresas, na realidade, estão mais preparadas para esse item.  

Essas duas análises são indícios de que as empresas, por meio de seus 

representantes, têm uma visão do que deve ser feito, porém a sua formação e as 

condicionantes do mercado as impulsionam a se preparar para objetivos que 

poderiam ser consequência de uma melhor estruturação de seus processos. Esse 

item obteve os piores resultados entre as empresas entrevistadas. 

Além disso, a combinação de tecnologia com integração, colaboração e 

simultaneidade entre os envolvidos nas diversas atividades é uma das vertentes para 

obtenção de melhores resultados nos empreendimentos. 

Os resultados apresentados pelas empresas entrevistadas superaram as 

expectativas. Uma vez que as empresas são de pequeno porte, na grande maioria 

sem a implementação de sistemas de controle dos processos, elas tiveram seus 

resultados convergindo para o gerenciamento de suas atividades, sendo algumas 

delas quase em nível otimizado. 

Esse resultado pode indicar que as empresas de porte pequeno têm na 

colaboração sua principal estratégia de mercado, uma vez que a integração de 

empresas diversificadas produz um mix de serviços que atinge diversos tipos de 

empreendimentos, desde reformas até a construção de estruturas mais elaboradas. 

 

5.3 DIAGNÓSTICO – GRUPO DE EMPRESAS 

 

Em função das análises globais e também da caracterização de cada uma das 

empresas entrevistadas (Apêndice B), foi possível relacionar as análises principais por 

área de atuação (Arquitetura, Engenharia e Construção). 
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5.3.1 Empresas de Arquitetura 

 

A análise será feita em função das empresas que trabalham com projetos 

arquitetônicos. São elas: 3, 4, 5 e 6. A primeira análise que pode ser observada é a 

de maturidade, conforme a Tabela 20 e também o Gráfico 22. 

Tabela 20 - Análise de maturidade - empresas de arquitetura 

  

Fonte: O autor (2017). 

É possível observar que as empresas se encontram em um nível gerenciado 

geral, porém existe uma variação grande quando a análise passa a ser específica para 

cada uma das perguntas. 

Com relação a processos, as empresas estão posicionadas em um nível mais 

caracterizado. Isso está influenciando diretamente os itens de eficiência das equipes 

e, portanto, não se mantém um equilíbrio entre os objetivos da Engenharia 

Simultânea. 

O item de tecnologia aparece em um nível gerenciado para duas das 

empresas de arquitetura, porém em outras duas esse nível é otimizado. É possível 

considerar que ambas as empresas estão alinhadas com a utilização de ferramentas 

inovadoras, como realidade virtual e também o uso de BIM em alguns processos. 

Porém, a análise tecnológica deve também levar em conta os níveis de 

integração das ferramentas, conforme a Tabela 21.  

Tabela 21 - Análise de integração das ferramentas - empresas de arquitetura 

  

Fonte: O autor (2017). 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

3 70,67% 76,00% 77,33% 24,00% 88,00% 67,20% 61,00% 73,33% 69,33% 67,20% 67,72% 67,46% Gerenciado

4 74,67% 76,00% 50,67% 70,67% 88,00% 72,00% 68,00% 56,00% 70,67% 85,60% 70,07% 71,03% Gerenciado

5 56,00% 65,33% 58,67% 64,00% 69,33% 62,67% 51,00% 68,00% 64,00% 68,00% 62,75% 62,71% Gerenciado

6 76,00% 76,00% 54,67% 72,00% 92,00% 74,13% 51,00% 46,67% 92,00% 98,40% 72,02% 73,08% Gerenciado

GERAL 65,99% 75,76% 61,07% 60,23% 77,11% 68,03% 62,30% 64,93% 76,93% 69,46% 68,41% 68,22% Gerenciado

GERAL
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Apenas a Empresa 4 consegue se destacar no quesito de integração das 

ferramentas, ou seja, o que se observa é que as empresas de arquitetura estão 

passando por uma transição em relação à tecnologia utilizada no desenvolvimento de 

seus produtos, e as ferramentas utilizadas não promovem, ainda, uma integração 

entre todos os processos principais. 

 

Gráfico 22 - Grau de maturidade - empresas de arquitetura 
Fonte: O autor (2017). 

Do Gráfico 22, podem ser analisadas as variações entre as empresas de 

arquitetura em relação aos pontos da entrevista de maturidade. A partir dele se 

entende que existem oscilações grandes em diversas respostas, o que pode significar 

um grau de maturidade ainda não estável para os objetivos da Engenharia 

Simultânea. 

Outro ponto de análise é a relação dos itens tecnológicos apontados pelo 

método de BEACON. Uma vez que o objetivo da pesquisa é entender o impacto da 

tecnologia e as ferramentas, na maturidade foi realizado o exercício de retirar da 

tabela as respostas referentes a esse item. O resultado está apresentado na Tabela 

22. 
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Tabela 22 - Análise de maturidade - empresas de arquitetura - sem tecnologia 

  

Fonte: O autor (2017). 

É possível observar que existe um impacto relativamente grande em todos os 

objetivos da Engenharia Simultânea, sendo o único positivo em relação ao controle 

de custos dos empreendimentos. 

A retirada desses pontos influencia diretamente a maturidade das empresas, 

e fica muito mais evidente a questão das grandes variações entre os objetivos. Dessa 

maneira, é possível entender que existe, sim, uma relação entre utilização de 

tecnologia e maturidade para a Engenharia Simultânea. 

Com relação à Empresa 6, que está em fase de implementação de BIM em 

seus processos, pode-se perceber a influência da tecnologia no grau de maturidade. 

Isso é um forte indício de que a integração de tecnologia na construção está 

diretamente relacionada ao grau de maturidade das empresas de arquitetura. 

Além disso, a Empresa 4, que tinha o maior índice de integração, foi também 

a empresa que apresentou a segunda maior perda entre as empresas de arquitetura. 

Isso indica uma possível relação entre a utilização de ferramentas integradas e a 

maturidade da empresa com relação aos objetivos da Engenharia Simultânea. 

Portanto, se o campo de tecnologia tem relevância na maturidade das 

empresas e se a análise de integração dos sistemas demonstrou afetar também a 

maturidade em empresas de arquitetura, é possível a análise dos requisitos dos 

sistemas para empresas de arquitetura. 

De acordo com o levantamento das ferramentas, é necessário fazer uma 

análise de viabilidade para utilização dessas ferramentas para a Engenharia 

Simultânea de acordo com a Engenharia de Requisitos. Os requisitos a serem 

solucionados são os principais problemas apresentados pelas empresas de 

arquitetura. 

Os principais problemas apontados pelas empresas dizem respeito: a) na fase 

de Início do Empreendimento: ao Cliente e à Burocracia; b) na fase de 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

3 66,00% 78,00% 76,00% 26,00% 90,00% 67,20% 61,00% 73,33% 69,33% 0,00% 67,89% 67,54% Gerenciado

4 70,00% 72,00% 46,00% 56,00% 82,00% 65,20% 68,00% 56,00% 70,67% 0,00% 64,89% 65,04% Gerenciado

5 56,00% 66,00% 54,00% 56,00% 68,00% 60,00% 51,00% 68,00% 64,00% 0,00% 61,00% 60,50% Gerenciado

6 64,00% 64,00% 36,00% 58,00% 88,00% 62,00% 51,00% 46,67% 92,00% 0,00% 63,22% 62,61% Gerenciado

GERAL 64,00% 70,00% 53,00% 49,00% 82,00% 63,60% 57,75% 61,00% 74,00% 0,00% 64,25% 63,93% Gerenciado

GERAL
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Desenvolvimento de Projetos: ao Cliente; c) na fase de Obra: ao Cliente e ao 

Planejamento. 

É possível entender então que os clientes são os maiores causadores de 

problemas nas três etapas, ou seja, a relação principal da Engenharia Simultânea não 

é atendida por nenhum dos sistemas utilizados. Isso fica mais evidente quando é feita 

a comparação entre o que as empresas de arquitetura imaginam que são as suas 

prioridades na empresa, aquilo que elas acreditam que deveriam ser as prioridades e 

os resultados do que a estrutura está madura realmente para atender, como se pode 

ver na Tabela 23. 

Tabela 23 - Análise dos objetivos ES - empresas de arquitetura 

  

Fonte: O autor (2017). 

Todas as empresas de arquitetura dizem que fazem a análise dos requisitos 

dos clientes como sua prioridade na empresa, porém a análise de maturidade indica 

que, na realidade, essa vontade, no geral, não representa a atuação das empresas. 

Assim, as ferramentas e métodos utilizados atualmente por essas empresas não 

atingem os objetivos que elas entendem ser prioridade. 

Fica explícita, portanto, a relação do preparo ainda baixo das empresas de 

arquitetura para atuarem com a Engenharia Simultânea e também a utilização de 

ferramentas que não estão integrando os clientes nos seus processos, uma vez que 

os maiores problemas são causados pelas alterações constantes dos clientes em 

seus projetos. 
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5.3.2 Empresas de Engenharia 

 

A análise será feita em função das empresas que trabalham com projetos de 

engenharia e planejamento e controle de obras. São elas: 1, 2, 3 e 8. A primeira 

análise que pode ser observada é a de maturidade, conforme a Tabela 24 e o Gráfico 

23. 

Tabela 24 - Análise de maturidade - empresas de engenharia 

  

Fonte: O autor (2017). 

É possível inferir que as empresas se encontram em um nível gerenciado 

geral, porém, assim como nas empresas de arquitetura, existe uma variação entre os 

itens de análise de maturidade e os objetivos da Engenharia Simultânea. 

Essa variação compromete, apesar de a média final ser de nível gerenciado, 

a implantação dos conceitos da Engenharia Simultânea. É possível entender que os 

fatores de projetos e pessoas elevam os resultados e que os processos e a tecnologia 

abaixam os valores. 

O item de tecnologia aparece em um nível gerenciado para três das empresas 

de engenharia, porém em uma delas o nível é caracterizado. Esse resultado, ao 

contrário do que acontece nas empresas de arquitetura, indica um nível mais baixo 

com relação à maturidade na utilização de ferramentas que auxiliem nas diversas 

atividades da empresa. 

Porém a análise tecnológica deve também levar em conta os níveis de 

integração das ferramentas, conforme se pode observar naTabela 25.  

 

 

 

 

 

 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

1 73,33% 81,33% 69,33% 73,33% 77,33% 74,93% 76,00% 66,67% 89,33% 70,40% 75,60% 75,27% Gerenciado

2 65,33% 78,67% 58,67% 41,33% 73,33% 63,47% 65,00% 60,00% 80,00% 54,40% 64,85% 64,16% Gerenciado

3 70,67% 76,00% 77,33% 24,00% 88,00% 67,20% 61,00% 73,33% 69,33% 67,20% 67,72% 67,46% Gerenciado

8 76,00% 94,67% 54,67% 64,00% 89,33% 75,73% 69,00% 88,00% 77,33% 72,80% 76,78% 76,26% Gerenciado

GERAL 71,33% 82,67% 65,00% 50,67% 82,00% 70,33% 67,75% 72,00% 79,00% 66,20% 71,24% 70,79% Gerenciado

GERAL
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Tabela 25 - Análise de integração das ferramentas - empresas de engenharia 

  

Fonte: O autor (2017). 

Apenas a Empresa 2 consegue se destacar no quesito de integração das 

ferramentas, ou seja, o que se observa é que as empresas de engenharia, conforme 

observado na análise de maturidade, ainda não utilizam de maneira integrada, para 

trabalho colaborativo, as ferramentas computacionais dentro de suas empresas. 

 

Gráfico 23 - Grau de maturidade - empresas de engenharia  
Fonte: O autor (2017). 

A partir do Gráfico 23 podem ser analisadas as variações entre as empresas 

de engenharia em relação aos pontos da entrevista de maturidade. Por ele 

entendemos que existem oscilações grandes em diversas respostas, o que pode 

significar um grau de maturidade ainda não estável para os objetivos da Engenharia 

Simultânea. 
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Outro ponto de análise é a relação dos itens tecnológicos apontados pelo 

método de BEACON. Uma vez que o objetivo da pesquisa é entender o impacto da 

tecnologia e as ferramentas, na maturidade foi realizado o exercício de retirar da 

tabela as respostas referentes a esse item. O resultado está apresentado na Tabela 

26. 

Tabela 26 - Análise de maturidade - empresas de engenharia - sem tecnologia 

  

Fonte: O autor (2017). 

É possível observar que existe um impacto relativamente grande em todos os 

objetivos da Engenharia Simultânea, mas, ao contrário das empresas de arquitetura, 

a retirada do item Tecnologia impulsionou o percentual dos resultados para níveis 

mais elevados. 

A retirada desses pontos influencia diretamente a maturidade das empresas, 

e fica muito mais evidente a questão das grandes variações entre os objetivos. Dessa 

maneira, é possível entender que existe, sim, uma relação entre utilização de 

tecnologia e maturidade para a Engenharia Simultânea nas empresas de engenharia. 

Portanto, se o campo de tecnologia tem relevância na maturidade das 

empresas e se a análise de integração dos sistemas demonstrou afetar também a 

maturidade em empresas de engenharia, é possível a análise dos requisitos dos 

sistemas para empresas de engenharia. 

De acordo com o levantamento das ferramentas, é necessário fazer uma 

análise de viabilidade para utilização dessas ferramentas para a Engenharia 

Simultânea de acordo com a Engenharia de Requisitos. Os requisitos a serem 

solucionados são os principais problemas apresentados pelas empresas de 

engenharia. 

Os principais problemas apontados pelas empresas dizem respeito: a) na fase 

de Início do Empreendimento: à Burocracia; b) na fase de Desenvolvimento de 

Projetos: ao Cliente e ao Planejamento; c) na Fase de Obra: à Mão de Obra e aos 

Projetos. 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

1 76,00% 82,00% 72,00% 74,00% 82,00% 77,20% 76,00% 66,67% 89,33% 0,00% 77,33% 77,27% Gerenciado

2 70,00% 74,00% 66,00% 48,00% 82,00% 68,00% 65,00% 60,00% 80,00% 0,00% 68,33% 68,17% Gerenciado

3 66,00% 78,00% 76,00% 26,00% 90,00% 67,20% 61,00% 73,33% 69,33% 0,00% 67,89% 67,54% Gerenciado

8 80,00% 92,00% 46,00% 74,00% 94,00% 77,20% 69,00% 88,00% 77,33% 0,00% 78,11% 77,66% Gerenciado

GERAL 73,00% 81,50% 65,00% 55,50% 87,00% 72,40% 67,75% 72,00% 79,00% 0,00% 72,92% 72,66% Gerenciado

GERAL
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É possível entender que, para as empresas de engenharia, existem 

problemas diversos nas três etapas, porém continua aparecendo o item Cliente como 

problema, além de, Burocracia, Planejamento, Mão de Obra e Projetos. Desses, o 

único que não está sendo analisado é a Burocracia.  

Identificar que itens são principais no conceito da Engenharia Simultânea 

como problemáticos indica uma dificuldade na implantação dos conceitos da ES como 

método de gestão para essas empresas. 

Isso fica mais evidente quando é feita a comparação entre o que as empresas 

de engenharia imaginam que são as suas prioridades, aquilo que elas acreditam que 

deveriam ser as prioridades e os resultados do que as suas estruturas estão realmente 

maduras para atender, como se vê na Tabela 27. 

Tabela 27 - Análise dos objetivos ES - empresas de engenharia 

  

Fonte: O autor (2017). 

As empresas de engenharia, ao contrário das empresas de arquitetura, não 

são unanimidade no que diz respeito à análise dos requisitos dos clientes como 

prioridade. Isso, por si só, já representa uma dificuldade na implantação da 

metodologia. 

Além disso, as relações de maturidade não correspondem ao ponto de vista 

dos entrevistados em suas empresas, ou seja, o conhecimento do empresário em 

relação à sua atuação também está desconexo, o que dificulta ainda mais essa 

implementação.  
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Fica perceptível, assim, a relação do preparo ainda baixo das empresas de 

engenharia para atuarem com a Engenharia Simultânea, principalmente pelas 

variações encontradas na maturidade entre os objetivos da ES.  

Também há utilização de ferramentas que não estão integrando os clientes 

nos seus processos, uma vez que esse item não é uma das prioridades das empresas 

e que o autoconhecimento pode interferir no momento de implantação das melhorias.  

 

5.3.3 Empresas de Construção 

 

A análise será feita em função das empresas que trabalham com incorporação 

e construção de empreendimentos. São elas: 7 e 9. A primeira análise que pode ser 

observada é a de maturidade, conforme a Tabela 28 e também o Gráfico 24. 

Tabela 28 - Análise de maturidade - empresas de construção 

  

Fonte: O autor (2017). 

Foram analisadas duas empresas de construção e incorporação, e existe uma 

diferença entre as duas. A primeira está em um nível já gerenciado em diversos pontos 

da Engenharia Simultânea, porém sua relação com os clientes ainda é baixa, uma vez 

que a incorporação é para o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e, portanto, 

as bases são definidas pelos investidores e não pelos clientes finais. 

A segunda empresa está em fase inicial de implementação dos processos do 

PBQP-H e também de utilização de controle de obra com BIM. Não alcançou seus 

objetivos e está ainda em nível caracterizado.  

A semelhança entre as empresas é seu baixo desenvolvimento em tecnologia 

para controle das diversas atividades. Apesar de ambas terem seus processos 

aprovados para o PBQP-H, o nível de tecnologia aplicado nesses processos é baixo. 

Mesmo assim, é possível observar o impacto dessa não utilização de 

tecnologia em seus processos, nos objetivos da Engenharia Simultânea, conforme 

será visto na continuidade desta análise. 

Assim como nos outros dois grupos, é possível observar uma variação grande 

entre os níveis de maturidade, tanto dos objetivos como dos pontos de BEACON. Isso 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

7 57,33% 80,00% 80,00% 66,67% 70,67% 70,93% 79,00% 81,33% 78,67% 53,60% 73,15% 72,04% Gerenciado

9 52,00% 45,33% 46,67% 52,00% 56,00% 50,40% 47,00% 46,67% 77,33% 39,20% 52,55% 51,48% Caracterizado

GERAL 54,67% 62,67% 63,33% 59,33% 63,33% 60,67% 63,00% 64,00% 78,00% 46,40% 62,85% 61,76% Gerenciado

GERAL
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representa uma dificuldade na implementação dos métodos da Engenharia 

Simultânea em ambas as empresas. 

Nas duas, o item Tecnologia é o mais baixo e isso está interferindo 

diretamente também nos resultados do objetivo análise de requisitos dos clientes, 

porém a análise tecnológica deve também levar em conta os níveis de integração das 

ferramentas, conforme a Tabela 29.  

Tabela 29 - Análise de integração das ferramentas - empresas de construção 

  

Fonte: O autor (2017). 

A Empresa 7 obteve um grau baixo de integração das ferramentas, e a 

Empresa 9 não pôde ser avaliada nesse quesito em função das respostas obtidas no 

questionário. O que pôde ser observado é que ainda não se utilizam as ferramentas 

computacionais de maneira integrada, para trabalho colaborativo, dentro das 

empresas. 

 

Gráfico 24 - Grau de maturidade - empresas de construção 
Fonte: O autor (2017). 
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Do Gráfico 24 podem ser analisadas as variações entre as empresas de 

construção em relação aos pontos da entrevista de maturidade. Por ele entendemos 

que existem oscilações grandes em diversas respostas, o que pode significar um grau 

de maturidade ainda não estável para os objetivos da Engenharia Simultânea. 

Outro ponto de análise é a relação dos itens tecnológicos apontados pelo 

método de BEACON. Uma vez que o objetivo da pesquisa é entender o impacto da 

tecnologia e as ferramentas, na maturidade foi realizado o exercício de retirar da 

tabela as respostas referentes a esse item. O resultado está apresentado na Tabela 

30. 

Tabela 30 - Análise de maturidade - empresas de construção - sem tecnologia 

  

Fonte: O autor (2017). 

É possível observar que existe um impacto relativamente grande em todos os 

objetivos da Engenharia Simultânea, mas, ao contrário das empresas de arquitetura, 

a retirada do item Tecnologia impulsionou os resultados para um nível superior aos 

anteriormente observados. 

A retirada desses pontos influencia diretamente a maturidade das empresas, 

e fica muito mais evidente a questão das grandes variações entre os objetivos. Dessa 

maneira, é possível entender que existe, sim, uma relação entre utilização de 

tecnologia e maturidade para a Engenharia Simultânea nas empresas de engenharia. 

Portanto, se o campo de tecnologia tem relevância na maturidade das 

empresas e se a análise de integração dos sistemas demonstrou afetar também a 

maturidade em empresas de engenharia, é possível a análise dos requisitos dos 

sistemas para empresas de engenharia. 

De acordo com o levantamento das ferramentas, é necessário fazer uma 

análise de viabilidade para a utilização dessas ferramentas para a Engenharia 

Simultânea de acordo com a Engenharia de Requisitos. Os requisitos a serem 

solucionados são os principais problemas apresentados pelas empresas de 

engenharia. 

Os principais problemas apontados pelas empresas dizem respeito: a) na fase 

de Início do Empreendimento: à Burocracia; b) na fase de Desenvolvimento de 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

7 60,00% 86,00% 86,00% 80,00% 86,00% 79,60% 79,00% 81,33% 78,67% 0,00% 79,67% 79,63% Gerenciado

9 60,00% 48,00% 50,00% 58,00% 64,00% 56,00% 47,00% 46,67% 77,33% 0,00% 57,00% 56,50% Caracterizado

GERAL 60,00% 67,00% 68,00% 69,00% 75,00% 67,80% 63,00% 64,00% 78,00% 0,00% 68,33% 68,07% Gerenciado

GERAL
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Projetos: à Compatibilização dos Projetos; c) na Fase de Obra: à Mão de Obra e ao 

Planejamento. 

Novamente a Burocracia em órgãos públicos é o principal problema levantado 

pelas empresas e, assim como nas empresas de engenharia, existem diversos 

problemas nas outras etapas, porém, para essas empresas, os clientes não têm 

influência sobre as diferentes etapas. Isso ajuda a entender o nível de maturidade 

baixo com relação a esse item para as empresas. 

Identificar que itens são principais no conceito da Engenharia Simultânea 

como não prioridades pode indicar uma dificuldade na implantação dos conceitos da 

ES como método de gestão para essas empresas. 

Isso fica mais evidente quando é feita a comparação entre o que as empresas 

de engenharia imaginam que são as suas prioridades, aquilo que elas acreditam que 

deveriam ser as prioridades e os resultados do que as suas estruturas estão realmente 

maduras para atender, conforme se vê na Tabela 31. 

Tabela 31 - Análise dos objetivos ES - 
empresas de construção 

 

Fonte: O autor (2017). 

As empresas de engenharia, ao contrário das empresas de arquitetura, não 

são unanimidade no que diz respeito à análise dos requisitos dos clientes como 

prioridade para as empresas. Isso, por si só, já representa uma dificuldade na 

implantação da metodologia. 

Além disso, as relações de maturidade não correspondem ao ponto de vista 

dos entrevistados em suas empresas, ou seja, o conhecimento do empresário em 
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relação à sua atuação também está desconexo, o que dificulta ainda mais essa 

implementação.  

 

5.4 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS COLABORATIVAS 

 

As ferramentas computacionais utilizadas pelas empresas entrevistadas 

foram analisadas no capítulo anterior em relação à maturidade dessas empresas para 

atender aos princípios da Engenharia Simultânea. Neste item será feita a análise dos 

princípios com relação ao seu potencial de integração e colaboração. 

Conforme exposto no Capítulo 3, os sistemas devem atender a diversos níveis 

gerenciais. A integração das ferramentas passa pela sua presença nas atividades 

dentro do fluxo da empresa e também pela integração dos diversos envolvidos nesses 

níveis gerenciais. Essa relação está representada na Figura 21 e está fundamentada 

na integração das quatro etapas (incorporação, planejamento, gerenciamento e 

controle de obras) com os três tipos de empresas analisados (Arquitetura, Engenharia 

e Construção). 

 

Figura 21 - Pirâmide integração sistemas e empresas AEC 
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon, 2010. 
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Seguindo esse raciocínio, foi desenvolvida a Tabela 32, com a viabilidade de 

cada uma das ferramentas, com a análise de integração para as etapas e empresas 

e a aplicação para os conceitos da Engenharia Simultânea. 
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Tabela 32 - Viabilidade de colaboração das ferramentas computacionais 
(continua) 
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(continuação) 
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(conclusão) 

 
Fonte: O autor (2017). 
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Combinando as funções e atividades apresentadas na Figura 21 com as 

entrevistas das empresas, é possível localizar e posicionar as ferramentas utilizadas 

pelo setor AEC. Foi a partir da Figura 21 que as tabelas de caracterização das 

ferramentas foram desenvolvidas. 

Cada uma das ferramentas foi posicionada, pelos entrevistados, em algum 

momento do fluxo de serviços. Após o alinhamento desses serviços dentro das quatro 

etapas de construção (incorporação, planejamento, gerenciamento e controle), e da 

comparação com os níveis gerenciais, foi possível encontrar as funções nas quais as 

ferramentas são utilizadas, em quais etapas elas são necessárias, quais as principais 

funções e o seu nível de integração com outras ferramentas.  

Da tabela de viabilidade das ferramentas é possível observar que apenas 9 

das 18 ferramentas têm uma possibilidade de integração elevada com outras 

ferramentas e com os processos das empresas.  

Além disso, são poucas as ferramentas que podem auxiliar nas atividades dos 

escritórios e entre empresas colaborativas. Dos sistemas analisados apenas um 

(Wunderlist) tem esse objetivo, de integrar os envolvidos. A partir dele, foram feitas 

sugestões de outros sistemas do mesmo tipo. 

As ferramentas de desenvolvimento de projetos que ainda não estão 

alinhadas com a filosofia de modelagem da informação tendem a ter uma integração 

média, pois dependem de outras ferramentas para atender às necessidades dos 

usuários. Já as ferramentas alinhadas com essa filosofia estão preparadas para uma 

integração mais facilitada. 

Com relação aos requisitos da Engenharia Simultânea, apenas cinco sistemas 

apresentam recursos suficientes para atendimento de todos, mas nenhum tem a 

integração com outras ferramentas, o que exige das empresas uma análise no 

momento de implantar esses sistemas e garantir a sua integração. Na Figura 22, 

segue o modelo de análise adotado. 

A partir do modelo da Figura 22, as empresas da indústria AEC podem 

planejar a implementação de sistemas e/ou ferramentas computacionais que darão 

suporte ao desenvolvimento dos conceitos da Engenharia Simultânea. 

O esquema, adaptado de Prasad (1996), foi montado utilizando a combinação 

dos tipos de sistemas de informação versus os modelos de ferramentas e suas 

principais funções versus os conceitos de implementação de Engenharia Simultânea. 
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Em cada uma das etapas do ciclo PPO e IPD existe uma leitura de tipo de 

empresa/serviço que deve ser incorporado ao processo de construção. Para cada um 

dos níveis, é necessário utilizar uma ferramenta que esteja habilitada tanto nas cinco 

funções (estratégia, execução, decisão, informação e conhecimento) quanto nas 

atividades a que estão relacionadas (viabilidade, projetos, orçamento, planejamento, 

gerenciamento, escritório, comunicação e compartilhamento). 

A leitura da Figura 22 deve partir, em primeiro lugar, do ponto em que a 

empresa está posicionada. Além disso, é importante a análise das ferramentas 

computacionais existentes e utilizadas para a verificação do atendimento de todas as 

necessidades para a implementação da Engenharia Simultânea. 

Combinando as funções das ferramentas com as atividades em que elas 

estão sendo utilizadas, é possível compreender se o investimento em tecnologia da 

informação será necessário para a empresa ou apenas uma readequação e 

capacitação dos usuários são suficientes para iniciar o aprimoramento da empresa 

em relação aos pontos principais da Engenharia Simultânea, apresentados nesta 

pesquisa. 
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Figura 22 - Ferramentas x Engenharia Simultânea 
Fonte: Adaptado de Prasad, 1996. 
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5.5 DIRETRIZES PARA EMPRESAS AEC 

 

Das análises desenvolvidas após as entrevistas é possível desenvolver um 

fluxo, que serve como diretriz, para as empresas AEC no auxílio ao seu alinhamento 

em relação ao que foi proposto na pesquisa. Para auxiliar no desenvolvimento desses 

pontos, seguem os fluxos das empresas de arquitetura, engenharia e construção, na 

Figura 23. 

As empresas de arquitetura têm uma relação com ferramentas 

computacionais diferenciada dos outros dois grupos. Nelas as ferramentas têm um 

impacto positivo muito forte no que tange a sua maturidade empresarial, porém as 

suas oscilações com relação a todos os outros itens impedem que a implementação 

seja feita de maneira facilitada. 

Com relação às empresas de engenharia e construção, as ferramentas 

computacionais impedem o desenvolvimento da maturidade, portanto deve ser feito 

um planejamento de capacitação e um estudo de implementação de novas 

ferramentas que as auxiliem em suas diversas atividades, facilitando assim a 

implementação dos conceitos da Engenharia Simultânea. 

Por outro lado, as empresas de arquitetura e engenharia precisam começar a 

padronizar e formalizar seus processos, a fim de identificar os problemas potenciais, 

principalmente os referentes às análises dos requisitos dos clientes, pois, em ambos 

os casos, os principais problemas foram ocasionados por essa falta de integração. 

As empresas de construção têm a implementação de planos de qualidade, 

PBQP-H, porém isso não foi suficiente para que seus processos estivessem 

padronizados em relação aos objetivos da ES, o que significa que deve ser feito um 

esforço no entendimento das melhorias nesses processos até o seu equilíbrio. 
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Figura 23 - Diretriz para implementação das ferramentas colaborativas nos conceitos da Engenharia Simultânea 
Fonte: Adaptado de Nutt e Zettel, 2013.
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A Figura 23 foi fundamentada nos conceitos da metodologia de gestão Last 

Planner5, cujo foco está no comprometimento dos envolvidos, principalmente na ponta 

de execução dos serviços. O objetivo de utilizar essa teoria como modelo para a 

implementação é que os resultados obtidos a partir dela em outras áreas do mesmo 

setor AEC têm-se mostrado promissores. 

Para entender as diretrizes e fazê-las funcionar nas empresas estudadas, o 

primeiro passo é o comprometimento e a aceitação das dificuldades encontradas. As 

diretrizes servem como guia para aperfeiçoamento das empresas, desde que elas 

consigam entender que, para a implementação de melhorias, ainda existe um caminho 

a ser percorrido no autoconhecimento dos seus serviços. 

As diretrizes estão divididas em cinco partes: plano mestre, análise inicial dos 

processos, aplicação dos conceitos, implantação e análise dos resultados. Cada uma 

dessas partes é composta de pequenas metas, que serão apresentadas na 

sequência. 

O plano mestre é o primeiro momento em que a empresa, após estar engajada 

e comprometida com a implementação dos conceitos da Engenharia Simultânea, se 

propõe a discutir e analisar seus pontos fortes e fracos antes de começar a distribuir 

as tarefas. 

Nesse momento a empresa deve definir seus objetivos para um período longo 

(anual ou bianual), sempre buscando a sustentabilidade, ou seja, entendendo que as 

alterações devem ser realizadas, mas que para isso é necessário tempo e paciência 

de todos os envolvidos. Das metas traçadas devem ser elencadas aquelas que a 

empresa terá maiores dificuldades de atingir e concentrar equipes específicas para 

tratar dessas demandas.  

Sabendo que as empresas estudadas são pequenas empresas, é necessário 

entender que as equipes destacadas, possivelmente, serão as mesmas para outras 

atividades. O destaque significa que existirá um momento de prioridade destacado 

unicamente para estudar e aprimorar esses itens. Com essas definições devem ser 

elaborados os cronogramas de atividades para atendimento de cada uma das metas 

levantadas.  

                                                           
5 De acordo com Ballard (2000), o Last Planner System pode ser entendido como um mecanismo para 

transformar o que deve ser feito naquilo que pode ser feito, dessa maneira transformando um conjunto 
de tarefas a serem realizadas através de planos semanais. Inclui as atividades nos planos semanais 
como um compromisso do executor (aquele chamado de “o último planejador” ou “last planner”), para 
que ele realmente execute aquilo que foi planejado. 
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Os diagramas das atividades (Figuras 19 e 20) devem ser utilizados nesse 

momento para adequar a empresa aos moldes da colaboração. Em função dessa 

percepção é que a empresa poderá encontrar os principais parceiros para 

desenvolvimento dos seus serviços. 

O segundo passo é a análise inicial dos processos da empresa, que consiste 

na releitura dos pontos fortes e fracos encontrados, identificando os processos críticos 

e pesquisando as soluções para tais problemas. É necessário que se inicie a 

documentação de todos os processos, mesmo que a empresa não tenha o objetivo 

de ser certificada. 

Esse é o momento em que deve ser analisada a Figura 21, para definir onde 

a empresa está localizada, quais tipos de sistemas poderão ser utilizados e quais 

estão sendo utilizados. Nessa leitura o empresário complementa o estudo anterior do 

posicionamento da empresa em relação às outras do setor. 

Na sequência, o terceiro passo das diretrizes indica a aplicação dos conceitos 

apresentados, ou seja, em função da documentação, será possível desenvolver a 

padronização dos processos. Essa padronização permitirá à empresa fazer análises 

contínuas do progresso. 

As Tabelas 31, 32 e 33 podem ser utilizadas nesse momento para 

compreender como as ferramentas utilizadas estão posicionadas em outras empresas 

e quais pontos ainda não estão sendo auxiliados pelas tecnologias em potencial. 

Outro ponto importante é conhecer as tecnologias a serem utilizadas. Essa 

análise produzirá um plano diretor de tecnologia da empresa, em que serão listados 

os hardwares e softwares necessários para que ela consiga implementar os conceitos 

estudados. 

Uma vez que as etapas anteriores foram vencidas, é possível passar para a 

quarta parte das diretrizes, a implantação. Nesse momento a empresa irá destinar o 

investimento necessário para a aquisição das ferramentas (físicas e computacionais) 

planejadas. É também aí que se qualificam as equipes com relação à nova tecnologia 

a ser utilizada. 

Nesse momento a empresa poderá utilizar a Figura 22 para definir a 

integração dos seus processos e do desenvolvimento de seus projetos. Isso permite 

que qualquer falha na contratação das ferramentas computacionais seja rapidamente 

corrigida antes da aquisição final e comparação dos resultados. 
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Por último, uma vez que a empresa conseguiu definir suas métricas, 

padronizar seus processos, compreender suas necessidades e implantar os conceitos 

(o que pode ser feito parte a parte), é possível analisar os resultados obtidos, para 

que todos os envolvidos tenham um retorno sobre as suas ações. 

Devem ocorrer reuniões de acompanhamento semanais para verificação do 

atingimento dos objetivos e adequação ao cronograma inicial. A partir do 

desmembramento das atividades maiores poderão ser melhor entendidos os 

problemas que prejudicam o desenvolvimento das atividades atuais da empresa. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta pesquisa pretende elucidar questões relativas ao impacto de ferramentas 

computacionais em relação à maturidade de pequenas empresas da indústria AEC 

para a implementação da Engenharia Simultânea como método de gestão. Na 

sequência deste capítulo estão apresentadas conclusões sobre as análises feitas e 

também algumas propostas para trabalhos futuros. 

 

6.1 CONCLUSÕES GERAIS 

 

A pesquisa utilizou como base um protocolo de entrevistas que foi validado 

pelo estudo de caso piloto. Nesse estudo pôde-se concluir que algumas das perguntas 

necessitavam de ajustes para obter resultados em condições de análise nas outras 

entrevistas. 

Já nesse primeiro momento foi possível perceber algumas características que 

se tornaram marcantes das empresas pesquisadas, como o grande nível de variações 

entre os graus de maturidade nas respostas. 

As entrevistas subsequentes foram realizadas com o objetivo de determinar 

as possíveis dificuldades na implementação dos conceitos da Engenharia Simultânea, 

além de entender os processos empresariais dos diversos serviços prestados e as 

suas relações com a utilização de ferramentas computacionais colaborativas. Esse 

conjunto de informações formaram uma base que deu fundamento à resposta sobre 

o impacto das ferramentas computacionais nos conceitos da ES. 

O primeiro resultado obtido revela que as empresas de pequeno porte, na sua 

maioria, não sentem necessidade de obter certificações de qualidade com relação aos 

seus processos. Isso pode ser entendido, de acordo com Ugwu et al. (2000), Whyte 

et al. (2002) e Aouad (2010), pela falta de planejamento a longo prazo. 

Segundo esses autores, em função das possíveis oscilações, essas empresas 

não costumam fazer investimentos de médio e longo prazo e, portanto, acabam 

utilizando apenas as próprias bases de conhecimento para o seu desenvolvimento. 

O resultado dessa falta de planejamento a longo prazo fica evidenciado na 

utilização de processos informais e, portanto, na falta de autoconhecimento com 

relação aos seus pontos fortes e fracos, conforme análises das características das 

empresas. Essa grande variação de maturidade reflete em dificuldades na 
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implementação dos conceitos da Engenharia Simultânea, uma vez que as empresas 

devem, inicialmente, equilibrar as suas dificuldades para então implementar novos 

conceitos de gestão. 

Outro fator que impede a utilização da Engenharia Simultânea nessas 

empresas são os problemas com os clientes. Sendo esse o objetivo principal da ES, 

não poderia estar entre os principais causadores de problemas nos projetos, desde a 

sua concepção até a sua conclusão. Admitir que os processos utilizados pelas 

empresas ainda não são suficientemente capazes de envolver e entregar as 

necessidades dos clientes nos processos é o primeiro passo para utilizar a 

metodologia. 

Um outro fator que também foi levantado por diversas empresas é o 

relacionamento com as aprovações dos projetos em órgãos públicos. Seja pela 

burocracia ou pelas alterações frequentes na legislação, as empresas continuam 

enfrentando as regras e tendo dificuldades no desenvolvimento de seus projetos. 

Essa questão, ao contrário do levantamento dos requisitos dos clientes, não 

tem ainda um suporte de ferramentas computacionais (exceto ferramentas de 

acompanhamento de protocolo) que proporcionem uma relação mais colaborativa 

entre os setores público e privado. 

Ainda na questão da maturidade das empresas, foi possível entender que 

existe uma relação entre tecnologia e maturidade empresarial, uma vez que os níveis 

gerenciais das empresas foram fortemente influenciados no momento em que os 

dados relacionados à tecnologia foram retirados das análises. 

Nas empresas de arquitetura percebeu-se uma razão favorável com relação 

ao uso de tecnologia, o que significa que essas empresas são influenciadas 

positivamente pelas ferramentas que utilizam: sem elas as empresas tendem a perder 

controle sobre a gestão em todos os outros índices pesquisados. 

Porém as empresas de engenharia e construção mostraram uma relação 

inversa, ou seja, as ferramentas tecnológicas utilizadas estão influenciando os níveis 

de gerenciamento para baixo, o que indica uma baixa maturidade com relação à 

utilização de tecnologia em quase todas as empresas. 

Em um segundo momento pôde-se tirar conclusões com relação aos fluxos 

de atividades e os níveis de integração entre as ferramentas utilizadas e os processos 

de serviços das empresas. 
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Nessa etapa pôde-se concluir que nenhuma das empresas entrevistadas 

obteve um grau de integração elevado – apenas uma das empresas obteve um grau 

de integração gerenciado. Além disso, as empresas de arquitetura são aquelas que 

mais utilizam ferramentas computacionais, o que reforça o resultado obtido na análise 

de maturidade; as empresas de engenharia e construção utilizam quase que em sua 

totalidade as mesmas ferramentas, resultado que também está alinhado com as 

respostas obtidas anteriormente. 

Em função das respostas obtidas foi possível desenvolver um fluxo de 

trabalho com 4 etapas, 19 grupos, 71 atividades e 137 serviços, com o propósito de 

orientar as empresas para a possibilidade de trabalhar a simultaneidade dos serviços. 

Esse fluxo foi apresentado na pesquisa em forma de dois diagramas e uma tabela. 

O fluxo foi apresentado nas Figuras 19 e 20, e também na planilha de serviços 

do Apêndice C. Ele é uma orientação inicial para que as empresas, ao planejar suas 

atividades, possam fazer uma análise dos períodos em que seus serviços são 

necessários e como eles podem ser integrados com outras empresas do setor. 

É a partir desse fluxo que se pretende maximizar o número de empresas 

colaborativas que participam de ciclos simultâneos, promovendo assim uma 

integração maior da cadeia de suprimentos da construção, além de obter um 

entendimento do ciclo de produção e aplicar nas orientações para utilização da 

Engenharia Simultânea. 

Partindo da análise anterior e das recomendações levantadas na 

fundamentação teórica de sistemas colaborativos, foi estabelecida uma relação entre 

os níveis de desenvolvimento de empreendimentos (incorporação, planejamento, 

gerenciamento e controle) e os tipos de sistemas para atendimento de todos os 

envolvidos, inclusive o cliente. 

Da primeira etapa pôde-se concluir que apenas parte das ferramentas 

utilizadas pelas empresas tem um nível de integração elevado, o que justifica as 

respostas encontradas na etapa de levantamento sobre o fluxo. Além disso, não foram 

identificados sistemas que gerenciem, de maneira completa, as atividades entre os 

envolvidos nos projetos. 

Essas duas conclusões são uma forte indicação de que a implementação dos 

conceitos da Engenharia Simultânea enfrentará dificuldade, uma vez que a integração 

e colaboração entre todos os envolvidos é a essência do método e que essa gestão é 
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extremamente complexa e exige ferramentas que auxiliem os gerentes de projeto na 

tarefa. 

Na segunda etapa, foram analisadas quais ferramentas podem ser utilizadas 

na implementação dos conceitos, e o resultado é que algumas das ferramentas já 

consolidadas no mercado podem auxiliar, combinadas com os conceitos de 

modelagem da informação. 

A partir dessas observações foi feita a combinação dos tipos de ferramentas 

que devem ser utilizadas para a implementação dos conceitos da Engenharia 

Simultânea em função dos fluxos já desenvolvidos por Prasad, conforme mostra a 

Figura 22. Nesse modelo ficam apresentadas as soluções tecnológicas necessárias 

em cada uma das etapas da ES. 

Por último e em função das análises anteriores, foram elaboradas diretrizes 

para a implementação, nas empresas da indústria AEC, dos conceitos apresentados, 

como se vê na Figura 23. A partir desse fluxo fica entendido que as empresas têm um 

suporte no aprimoramento da sua gestão, bem como a possibilidade de 

implementação dos conceitos da Engenharia Simultânea. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Aplicar o fluxo de atividades em pequenas empresas para validar os 

conceitos da Engenharia Simultânea em empresas da indústria AEC. 

• Desenvolver um sistema de produção fundamentado nos conceitos da 

Engenharia Simultânea, que auxilie as empresas da indústria AEC a 

melhorar a sua gestão. 

• Aplicar as diretrizes nas empresas da indústria AEC e aprimorar os 

conceitos apresentados nesta pesquisa. 
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QUESTIONÁRIO – TAMANHO A2 
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APÊNDICE B – Características das empresas entrevistadas 
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A. EMPRESA 1 

 

Área de Atuação: Engenharia. 

Tipo de Atuação: Incorporação (unifamiliar, multifamiliar e reformas) e construção 

(unifamiliar, multifamiliar e reformas). 

Cliente: Empreendimentos médio e baixo padrão. 

Certificação: A empresa conhece, entende como importante para o segmento, mas 

não possui. 

Serviços: Prestação de serviços técnicos: planejamento e gerenciamento de obras 

para outras construtoras. Em função dos serviços contratados, também coordena a 

contratação de projetos arquitetônicos, lógica, combate a incêndio, instalações 

hidráulicas, de ar-condicionado, alvenaria de vedação e sistemas de prevenção contra 

descargas atmosféricas. 

Compatibilização: Uma vez que a empresa é responsável pelo gerenciamento dos 

empreendimentos, ela, a partir do momento em que é contratada, faz a 

compatibilização dos projetos existentes ou contratados, para assim validar os 

serviços. 

Planejamento: O planejamento dos serviços, após a contratação, é realizado pela 

equipe de engenharia da própria empresa. O cliente faz a contratação da empresa 

exatamente para esse propósito. O cliente participa com a entrada de requisitos. 

Projetos: A análise dos projetos contratados é feita pela equipe de engenharia, sem 

a participação ativa do cliente, que em uma fase inicial passa os requisitos à empresa. 

Informação: A troca de informações relacionadas aos projetos é feita por meio de 

reuniões presenciais entre as equipes da empresa, por e-mail entre os integrantes da 

empresa e os clientes. Existe uma gestão à vista para monitoramento das atividades 

dentro da empresa, porém sem um sistema informatizado de controle e, por fim, há 

emissão de relatórios mensais para controle das atividades dos empreendimentos aos 

clientes. 

Análises: As análises de requisitos dos clientes são feitas através de reuniões 

presenciais com eles. 
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Problemas Início: Para a empresa, a falta de investimentos em análise de viabilidade 

e planejamento dos empreendimentos, além da falta de informações relacionadas aos 

requisitos dos clientes e também dos projetos e outros levantamentos, é o principal 

problema que impacta o início dos empreendimentos. 

Problemas Projeto: Durante a fase de projeto, a falta de informação e planejamento, 

controle de prazos e acompanhamento contínuo de custos e qualidade é o principal 

responsável por problemas durante essa etapa. 

Problemas Obra: A falta de parâmetros predefinidos, falta de controle de prazos, 

custos e qualidade, além do acompanhamento contínuo desses itens, interfere 

diretamente nos problemas relacionados ao momento de execução das obras. 

Ferramentas: As ferramentas utilizadas pela empresa nas diversas atividades são: 

Tabela 1 - Ferramentas computacionais e atividades 

 

Fonte: O autor (2017). 

Destaque para a utilização da ferramenta Zero Paper no controle de 

atividades de escritório (controle financeiro), porém não há ferramentas que integrem 

os diversos envolvidos nos empreendimentos, apenas ferramentas de comunicação e 

compartilhamento de dados (WhatsApp, celular e e-mail). 

Engenharia Simultânea: Com relação aos objetivos da ES, podemos afirmar que, 

em função das respostas iniciais, depois comparadas com o questionário de 

maturidade, a empresa compreende parcialmente os objetivos e o funcionamento em 

relação ao que diz que é feito versus o que acredita que deve ser feito versus o status 

atual. A empresa está mais alinhada com aquilo que o entrevistado entende que 

devem ser as referências para ela. 
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Tabela 2 - Engenharia Simultânea 
Empresa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Tabela 3 - Respostas maturidade - Empresa 1 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Gráfico 1 - Análise BEACON de maturidade - Empresa 1 
Fonte: O autor (2017). 

Essa empresa está equilibrada entre os objetivos da Engenharia Simultânea 

e também na análise de BEACON. Seu nível de maturidade é gerenciado e, pelo 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

1 73,33% 81,33% 69,33% 73,33% 77,33% 74,93% 76,00% 66,67% 89,33% 70,40% 75,60% 75,27% Gerenciado
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equilíbrio encontrado, percebe-se um conjunto de respostas que permite à empresa 

introduzir em seus processos os conceitos da ES.  

Sistemas Colaborativos: O levantamento de ferramentas em função das diversas 

etapas de atuação da empresa em relação aos seus serviços está apresentado na 

Tabela 4. Essa relação entre quantidade de ferramentas e etapas é a taxa de 

integração das ferramentas dentro do processo da empresa. 

Tabela 4 - Nível de integração - Empresa 1 

 

Fonte: O autor (2017). 

Conforme apresentado no Capítulo 3, a Tabela 4 representa a taxa de 

integração das ferramentas em relação às atividades e serviços da empresa 

entrevistada. A Empresa 1 teve uma taxa de 32% de integração, ou seja, em um nível 

ainda baixo. As ferramentas são utilizadas em pontos específicos do processo, o que 

não garante a integração de todas as informações. 

Fluxo de Atividades: A Empresa 1 desenvolveu o fluxo de atividades do seu serviço 

principal, planejamento e gerenciamento de obras, em 13 atividades, da coleta de 

informações com o cliente até a entrega mensal de relatórios sobre o andamento do 

empreendimento. A Figura 1 ilustra o fluxo desenhado pelo entrevistado e, ao lado, o 

fluxo desenvolvido pela pesquisa. 
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AT04 Visita a Obra 1 3 - 1     - - - - 2     2     5     1,67  

AT05 Desdobramento de Metas 1 3 1     - 1     2     2     1     1     1     9     3,00  

AT06 Custo 1 3 1     - 1     2     2     1     1     1     9     3,00  

AT07 Prazo 1 3 1     - 1     2     2     1     1     1     9     3,00  

AT08 Qualidade 1 2 1     - 1     1     1     1     1     1     7     3,50  

AT09 Acompanhamento de Indicadores 1 3 1     - 1     1     1     1     2     2     9     3,00  

AT10 Análise de Resultados 1 6 1     - 1     2     2     2     3     3     14  2,33  

AT11 Resultado Atingido 1 1 - - - - - 1     1     1     3     3,00  

AT12 Relatório de Anomalia 1 2 1     - 1     1     1     1     1     1     7     3,50  

AT13 Missão Cumprida 1 0 - - - - - - - - - -    

32%
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Figura 1 - Fluxo de atividades - Empresa 1 
Fonte: O autor (2017). 

Conforme a Tabela 4 e a Figura 1, é possível identificar que as ferramentas 

utilizadas não são completamente integradas, o que pode levar à perda de 

informações entre uma atividade e outra durante o ciclo de desenvolvimento do 

serviço principal da empresa. 
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B. EMPRESA 2 

 

Área de Atuação: Engenharia. 

Tipo de Atuação: Projetos (unifamiliar, multifamiliar, comercial e industrial) e 

construção (unifamiliar, multifamiliar, comercial e industrial). 

Cliente: Empreendimentos alto e médio padrão. 

Certificação: A empresa não conhece, não entende como relevante e, portanto, não 

possui. 

Serviços: Desenvolvimento de projetos e construção de empreendimentos. Em 

função dos serviços contratados, a empresa desenvolve projetos arquitetônicos, de 

lógica, de impermeabilização, de revestimentos, de combate a incêndio, estruturais, 

de instalações hidráulicas, de alvenaria de vedação e de sistemas de prevenção 

contra descargas atmosféricas. E contrata os projetos de escoramento. 

Compatibilização: Uma vez que a empresa é responsável pelo desenvolvimento dos 

projetos, ela faz a compatibilização dos projetos elaborados ou contratados, para 

assim validar os serviços. 

Planejamento: O planejamento dos serviços, após a contratação, é realizado pelos 

sócios da própria empresa. O cliente faz a contratação mediante a entrega dos 

serviços com data definida. O cliente participa apenas com a entrada de requisitos. 

Projetos: A análise dos projetos contratados é feita pelos sócios da empresa, sem a 

participação ativa do cliente, que em uma fase inicial passa os requisitos à empresa. 

Informação: A troca de informações relacionadas aos projetos é feita por meio de 

reuniões presenciais entre as equipes da empresa. 

Análises: As análises de requisitos dos clientes são feitas através de reuniões 

presenciais com eles. 

Problemas Início: Para a empresa, a burocracia com os órgãos públicos é o maior 

entrave para o início dos projetos. Outros pontos levantados foram a colaboração com 

os arquitetos e a falta de definição do produto pelo cliente. 

Problemas Projeto: Durante o desenvolvimento dos projetos a empresa tem 

dificuldades com as indecisões do cliente com alterações constantes, comunicação 
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ineficiente com arquitetos e outros parceiros e também com o surgimento de novas 

soluções técnicas, como alterações de acabamentos ou sistemas construtivos 

diferenciados. 

Problemas Obra: A falta de conhecimento para interpretação dos projetos em obra, 

a negligência com prazos dos fornecedores e alterações dos clientes afetam 

diretamente a etapa de execução. 

Ferramentas: As ferramentas utilizadas pela empresa nas diversas atividades são: 

Tabela 5 - Ferramentas computacionais e atividades 

 

Fonte: O autor (2017). 

Destaque para a utilização da ferramenta Wunderlist no controle de atividades 

de escritório e do Eagle, ERP de orçamento em diversas etapas do processo da 

empresa. O Wunderlist também é utilizado para comunicação e compartilhamento de 

informações internas da equipe, porém com apenas uma ferramenta de comunicação 

e compartilhamento de informações com o ambiente externo. 

Engenharia Simultânea: Com relação aos objetivos da ES, podemos afirmar que, 

em função das respostas iniciais, depois comparadas com o questionário de 

maturidade, a empresa não compreende quais os principais objetivos dentro dela 

mesma. Existe variação entre aquilo que entende que faz versus o que se acredita 

que deve ser feito, porém as respostas apontam que a empresa não está em nenhuma 

dessas direções, conforme a Tabela 6. 
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Tabela 6 - Engenharia Simultânea 
Empresa 2 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Tabela 7 - Respostas maturidade - Empresa 2 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Gráfico 2 - Análise BEACON de maturidade - Empresa 2 
Fonte: O autor (2017). 

Essa empresa não está equilibrada entre os objetivos da Engenharia 

Simultânea nem com relação à análise de BEACON. Seu nível de maturidade é 
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gerenciado, porém o desequilíbrio em áreas como o controle de variações e eficiência 

em obra, ou utilização de tecnologia em todas as etapas. A empresa apresenta uma 

necessidade de aprendizagem para que possa implementar os conceitos da ES.  

Sistemas Colaborativos: O levantamento de ferramentas em função das diversas 

etapas de atuação da empresa em relação aos seus serviços está apresentado na 

Tabela 8. Essa relação entre quantidade de ferramentas e etapas é a taxa de 

integração das ferramentas dentro do processo da empresa. 

Tabela 8 - Nível de integração - Empresa 2 

 

Fonte: O autor (2017). 

Conforme apresentado no Capítulo 3, a Tabela 8 representa a taxa de 

integração das ferramentas em relação às atividades e serviços da empresa 

entrevistada. A Empresa 2 teve uma taxa de 61% de integração, ou seja, em um nível 

gerenciado das ferramentas. Esse índice se deve à utilização de ferramentas iguais 

em quase todas as atividades do fluxo do serviço principal, porém é possível perceber 

a falta de ferramentas que complementem o processo. 

Fluxo de Atividades: A Empresa 2 desenvolveu o fluxo de atividades do seu serviço 

principal – desenvolvimento de projetos e construção – em 12 atividades, da coleta de 

informações com o cliente até a entrega mensal de relatórios sobre o andamento do 

empreendimento. A Figura 2 ilustra o fluxo desenhado pelo entrevistado e, ao lado, o 

fluxo desenvolvido pela pesquisa. 
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AT01 Fechamento do Contrato 2 4 2     - 2     2     3     4     4     4     21  5,25  

AT02 Anteprojeto/Projeto Base 2 5 1     2     1     1     3     3     3     3     17  3,40  

AT03 Aprovação Órgãos Públicos 2 1 - - - 1     1     1     1     1     5     5,00  

AT04 Desenvolvimento Projetos 2 3 - 2     - 1     1     2     2     2     10  3,33  

AT05 Aprovação do Cliente 2 4 2     - 2     2     3     4     4     4     21  5,25  

AT06 Cotratação Fornecedores 2 4 2     - 2     2     3     4     4     4     21  5,25  

AT07 Início da Obra 2 1 - - - 1     1     1     1     1     5     5,00  

AT08 Execução da Obra 2 4 2     - 2     2     3     4     4     4     21  5,25  

AT09 Escolha Acabamentos 2 3 2     - 2     2     3     3     3     3     18  6,00  

AT10 Aprovação do Cliente 2 4 2     - 2     2     3     4     4     4     21  5,25  

AT11 Entrega da Obra 2 1 - - - 1     1     1     1     1     5     5,00  

AT12 Fase Final - OP 2 3 1     - 1     2     2     3     3     3     15  5,00  

61%
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Figura 2 - Fluxo de atividades - Empresa 2 
Fonte: O autor (2017). 

Conforme a Tabela 8 e a Figura 2, é possível identificar que as ferramentas 

utilizadas têm um nível de integração relativamente elevado. A utilização de uma ERP 

e de poucas ferramentas, porém, em todas as etapas, auxilia nesse índice. Contudo, 

conforme a Tabela 7, pode-se entender também que nem todas as atividades estão 

sendo controladas com um sistema informatizado, o que abaixa o nível de maturidade 

tecnológica. 
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C. EMPRESA 3 

 

Área de Atuação: Engenharia e arquitetura. 

Tipo de Atuação: Projetos (unifamiliar, multifamiliar, comercial, industrial, reformas e 

laudos) e construção (unifamiliar, multifamiliar, comercial, industrial, reformas e 

aprovações). 

Cliente: Empreendimentos alto, médio e baixo padrão. 

Certificação: A empresa conhece as certificações, entende que são relevantes para 

a melhoria dos processos, porém não as possui. 

Serviços: Desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura. A empresa, em 

função dos serviços contratados, elabora os projetos de arquitetura, interiores, de 

lógica, revestimentos, de controle e combate a incêndios, de instalações hidráulicas, 

estruturais, de escoramento, de instalações de ar-condicionado, alvenaria de 

vedação, de paisagismo, acústica e sistemas de prevenção contra descargas 

atmosféricas. 

Compatibilização: Uma vez que a empresa é responsável por todo o ciclo de 

projetos, é na própria empresa que são feitas as compatibilizações dos projetos para 

serem enviados até a obra. 

Planejamento: O planejamento dos serviços é desenvolvido pela área de engenharia 

em função das atividades em andamento e das necessidades dos clientes. 

Projetos: A análise dos projetos é feita pela área de engenharia em função dos 

requisitos dos clientes. 

Informação: A troca de informações da empresa é feita utilizando WhatsApp, e-mail, 

telefone e em reuniões presenciais com o cliente. 

Análises: As análises dos projetos são feitas em reuniões presenciais com os clientes 

em função dos requisitos levantados. 

Problemas Início: Para a empresa, a falta de conhecimento das necessidades do 

cliente afeta diretamente no desenvolvimento inicial do projeto. Além disso, a base de 

orçamento inicial não realista para desenvolver os projetos e o desenvolvimento de 

contratos que auxiliem na negociação dificultam o início de empreendimentos. 
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Problemas Projeto: A falta de orçamento para elaboração de todos os projetos e 

levantamentos necessários, as constantes trocas de necessidades dos clientes e a 

burocracia nos órgãos públicos afetam diretamente o desenvolvimento dos projetos. 

Problemas Obra: A falta de comprometimento dos fornecedores de materiais, a falta 

de controle dos prazos em função do clima, a má qualidade da mão de obra e as 

alterações dos projetos durante a execução das obras afetam diretamente os 

empreendimentos. 

Ferramentas: As ferramentas utilizadas pela empresa nas diversas atividades são: 

Tabela 9 - Ferramentas computacionais e atividades 

 

Fonte: O autor (2017). 

Destaque para a utilização da ferramenta Dropbox no compartilhamento de 

informações internas. Nas outras atividades, a utilização do MS-Excel auxilia na 

integração de ferramentas, uma vez que a ferramenta participa de vários processos. 

A comunicação por meio de e-mail e WhatsApp está alinhada com a das outras 

empresas. 

Engenharia Simultânea: Com relação aos objetivos da ES, podemos afirmar que, 

em função das respostas iniciais, depois comparadas com o questionário de 

maturidade, a empresa não compreende quais os principais objetivos dentro dela 

mesma. Apesar de indicar que aquilo que é prioridade no que a empresa faz também 

é aquilo que acredita que deve ser feito, as respostas indicam que a empresa, na 

realidade, necessita de um alinhamento dos processos para atender, conforme seus 

objetivos, aos principais aspectos da ES. 
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Tabela 10 - Engenharia Simultânea 
Empresa 3 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Tabela 11 - Respostas Maturidade Empresa 3 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Gráfico 3 - Análise BEACON de maturidade - Empresa 3 
Fonte: O autor (2017). 

Essa empresa não está equilibrada entre os objetivos da Engenharia 

Simultânea nem com relação à análise de BEACON. Seu nível de maturidade é 
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gerenciado, porém o desequilíbrio em áreas como o controle de variações nos 

projetos e em obra ou a utilização do desenvolvimento de processos padronizados em 

todas as etapas demonstra uma necessidade de aprendizagem para que a empresa 

possa implementar os conceitos da ES.  

Sistemas Colaborativos: O levantamento de ferramentas em função das diversas 

etapas de atuação da empresa em relação aos seus serviços está apresentado na 

Tabela 12. Essa relação entre quantidade de ferramentas e etapas é a taxa de 

integração das ferramentas dentro do processo da empresa. 

Tabela 12 - Nível de integração - Empresa 3 

 

Fonte: O autor (2017). 

Conforme apresentado no Capítulo 3, a Tabela 12 representa a taxa de 

integração das ferramentas em relação às atividades e serviços da empresa 

entrevistada. A Empresa 3 teve uma taxa de 20% de integração, ou seja, em um nível 

ad hoc das ferramentas. Esse índice é resultado da utilização de ferramentas 

espalhadas pelo fluxo do serviço principal, sem conexão direta entre elas. 

Fluxo de Atividades: A Empresa 3 desenvolveu o fluxo de atividades do seu serviço 

principal – desenvolvimento de projetos e construção – em 16 atividades, do contato 

com o cliente até a entrega da obra. 
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AT01 Contato com o cliente 3 3 - - - - - - 2     3     5     1,67  

AT02 Briefing 3 3 - - - - - - 2     3     5     1,67  

AT03 Visita Técnica 3 0 - - - - - - - - - -    

AT04 Levantamento 3 3 - 2     - - - - - 1     3     1,00  

AT05 Levantamento Digital 3 3 - 2     - - - - - 1     3     1,00  

AT06 Anteprojeto/Projeto Base 3 3 - 2     - - - - - 1     3     1,00  

AT07 Apresentação 1 3 4 - 2     - - - - 1     2     5     1,25  

AT08 Projeto Executivo 3 3 - 2     - - - - - 1     3     1,00  

AT09 Apresentação 2 3 5 - 2     - - - - 2     3     7     1,40  

AT10 Orçamento 3 4 1     - 1     1     1     1     2     3     10  2,50  

AT11 Apresentação 3 3 3 - - - - - - 2     3     5     1,67  

AT12 Cronograma 3 2 1     - 1     1     1     1     - 1     6     3,00  

AT13 Contratação Mão de Obra 3 2 1     - 1     1     1     1     - 1     6     3,00  

AT14 Execução da Obra 3 6 1     2     1     1     1     1     2     3     12  2,00  

AT15 Check-list 3 3 1     - 1     1     1     1     1     2     8     2,67  

AT16 Entrega da Obra 3 1 - - - - - - - 1     1     1,00  

20%
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Figura 3 - Fluxo de atividades - Empresa 3 
Fonte: O autor (2017). 

Conforme a Tabela 12 e a Figura 3, é possível identificar que as ferramentas 

utilizadas têm um nível de integração relativamente baixo. O uso de ferramentas 

dispersas entre todas as atividades gera esse índice de integração. 
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D. EMPRESA 4 

 

Área de Atuação: Arquitetura. 

Tipo de Atuação: Projetos (unifamiliar, multifamiliar, comercial e reformas). 

Cliente: Empreendimentos alto e médio padrão. 

Certificação: A empresa não conhece, não entende como relevante e, portanto, não 

possui nenhuma certificação. 

Serviços: Desenvolvimento de projetos de arquitetura e acompanhamento de obras. 

A empresa, em função dos serviços contratados, elabora os projetos de arquitetura, 

interiores, revestimentos e paisagismo. E auxilia na contratação de projetos 

específicos, como os de lógica, de impermeabilização, combate a incêndio, de 

instalações hidráulicas, estruturais, de escoramento, de instalações de ar-

condicionado, alvenaria de vedação, acústica e sistemas de prevenção contra 

descargas atmosféricas. 

Compatibilização: Uma vez que a empresa é responsável por todo o ciclo de 

projetos, é na própria empresa que são feitas as compatibilizações dos projetos para 

serem enviados até a obra. 

Planejamento: O planejamento dos serviços é desenvolvido pela arquiteta 

responsável e também com o cliente, sendo o cliente ativo nesse momento. 

Projetos: A análise dos projetos também é feita em conjunto com o cliente. O cliente 

é ativo nessa etapa. 

Informação: A troca de informações da empresa é feita por e-mail e telefone, além 

de reuniões presenciais. 

Análises: As análises dos projetos são feitas em reuniões presenciais com os clientes 

em função dos requisitos levantados. 

Problemas Início: A falta de realidade de orçamento dos clientes com relação aos 

requisitos solicitados, as indecisões dos clientes com relação às suas necessidades e 

a falta de mão de obra qualificada são os principais motivos que impedem um início 

de empreendimento para essa empresa. 
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Problemas Projeto: Durante o desenvolvimento de projetos, as indecisões dos 

clientes com relação aos requisitos, a descontinuidade de produtos no mercado por 

parte dos fornecedores e também a base orçamentária para desenvolvimento dos 

projetos são problemas que impactam essa empresa. 

Problemas Obra: A qualidade da mão de obra contratada, a capacidade técnica de 

leitura de projetos dos contratados e as constantes alterações nos projetos por 

solicitação dos clientes são os principais problemas durante a execução de obras. 

Ferramentas: As ferramentas utilizadas pela empresa nas diversas atividades são: 

Tabela 13 - Ferramentas computacionais e atividades 

 

Fonte: O autor (2017). 

Destaque para a utilização da ferramenta Dropbox no compartilhamento de 

informações internas. A empresa não desenvolve as atividades de planejamento e 

gerenciamento de obras. Outro ponto é que, mesmo com um número grande de 

sistemas, o grau de integração foi o segundo melhor entre as empresas entrevistadas, 

o que sugere que não é a quantidade de ferramentas, e sim a forma como são 

utilizadas que influencia esse índice. 

Engenharia Simultânea: Com relação aos objetivos da ES, podemos afirmar que, 

em função das respostas iniciais, depois comparadas com o questionário de 

maturidade, a empresa não compreende quais os principais objetivos dentro dela 

mesma. Apesar de indicar que aquilo que é prioridade no que faz também é aquilo 

que acredita que deve ser feito, as respostas mostram que a empresa, na realidade, 

necessita de um alinhamento dos processos para atender, conforme seus objetivos, 

aos principais aspectos da ES.  
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Tabela 14 - Engenharia Simultânea 
Empresa 4 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Tabela 15 - Respostas maturidade Empresa 4 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Gráfico 4 - Análise BEACON de maturidade - Empresa 4 
Fonte: O autor (2017). 
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Essa empresa não está equilibrada entre os objetivos da Engenharia 

Simultânea nem com relação à análise de BEACON. Seu nível de maturidade é 

gerenciado, porém o desequilíbrio em áreas como o controle de eficiência entre 

equipes de projeto e execução, em função da atuação com as pessoas, demonstra 

uma necessidade de aprendizagem para que a empresa possa implementar os 

conceitos da ES.  

Sistemas Colaborativos: O levantamento de ferramentas em função das diversas 

etapas de atuação da empresa em relação aos seus serviços está apresentado na 

Tabela 16. Essa relação entre quantidade de ferramentas e etapas é a taxa de 

integração das ferramentas dentro do processo da empresa. 

Tabela 16 - Nível de integração - Empresa 4 

 

Fonte: O autor (2017). 

Conforme apresentado no Capítulo 3, a Tabela 16 representa a taxa de 

integração das ferramentas em relação às atividades e serviços da empresa 

entrevistada. A Empresa 4 teve uma taxa de 45% de integração, ou seja, em um nível 

caracterizado das ferramentas. Esse índice é resultado da utilização parcial de várias 

ferramentas em apenas algumas partes do fluxo de atividades. 
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AT01 Captação do Cliente 4 2 2     1     2     - - - 2     1     8     4,00  

AT02 Reuniões 4 3 3     2     1     - - - 2     2     10  3,33  

AT03 Apresentação 4 3 3     1     2     - - 1     1     1     9     3,00  

AT04 Orçamento 4 3 2     1     3     - - 2     1     1     10  3,33  

AT05 Contrato 4 3 2     1     3     - - 2     1     1     10  3,33  

AT06 Documentação 4 5 4     2     4     - - 2     2     1     15  3,00  

AT07 Levantamento Topográfico 4 4 4     2     2     - - - 2     1     11  2,75  

AT08 Normas Condomínio 4 4 3     2     4     - - 2     2     1     14  3,50  

AT09 Estudos 4 3 2     2     2     - - 1     1     1     9     3,00  

AT10 Planta/Marcações/3D 4 7 3     4     2     - - 1     2     2     14  2,00  

AT11 Projeto Executivo 4 5 2     3     3     - - 2     1     2     13  2,60  

AT12 Projeto Aprovação 4 6 3     3     3     - - 2     1     2     14  2,33  

AT13 Projeto Compatibilizado 4 8 4     5     3     - - 2     3     3     20  2,50  

AT14 Personalização 4 11 4     7     5     - - 4     3     4     27  2,45  

AT15 Interiores 4 11 4     7     5     - - 4     3     4     27  2,45  

AT16 Acompanhamento Obra 4 0 - - - - - - - - - -    

45%
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Fluxo de Atividades: A Empresa 4 desenvolveu o fluxo de atividades do seu serviço 

principal – desenvolvimento de projetos e construção– em 16 atividades, do contato 

com o cliente até o acompanhamento da obra. 

 

Figura 4 - Fluxo de atividades - Empresa 4 
Fonte: O autor (2017). 

Conforme a Tabela 16 e a Figura 4, é possível identificar que as ferramentas 

utilizadas têm um nível de integração relativamente moderado. A empresa usa uma 

quantidade elevada de ferramentas para desenvolver e controlar suas atividades. 

Mesmo assim, consegue utilizar boa parte das ferramentas em várias atividades, o 

que reflete um nível de integração caracterizado. 
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E. EMPRESA 5 

 

Área de Atuação: Arquitetura. 

Tipo de Atuação: Projetos (unifamiliar, comercial e interiores) e construção 

(unifamiliar e comercial) 

Cliente: Empreendimentos alto padrão. 

Certificação: A empresa conhece as certificações, entende que são relevantes para 

a melhoria dos processos, porém não as possui. 

Serviços: Desenvolvimento de projetos de arquitetura e acompanhamento de obras. 

A empresa, em função dos serviços contratados, elabora os projetos de arquitetura, 

interiores, revestimentos e paisagismo. E auxilia na contratação de projetos 

específicos, como os de lógica, de impermeabilização, combate a incêndio, de 

instalações hidráulicas, estruturais, de escoramento, instalações de ar-condicionado, 

de acústica e sistemas de prevenção contra descargas atmosféricas. 

Compatibilização: Uma vez que a empresa é responsável por todo o ciclo de 

projetos, é na própria empresa que são feitas as compatibilizações dos projetos para 

serem enviados até a obra. 

Planejamento: O planejamento dos serviços é desenvolvido pela arquiteta 

responsável a partir das necessidades dos clientes. 

Projetos: A análise dos projetos é desenvolvida pelos arquitetos envolvidos, em 

função dos requisitos levantados. 

Informação: A troca de informações da empresa é feita em reuniões presenciais, por 

WhatsApp e por e-mail. 

Análises: As análises dos projetos são feitas em reuniões presenciais com os clientes 

a partir de relatório e de projetos impressos e apresentados. 

Problemas Início: A falta de compatibilização dos projetos, de comprometimento 

entre as equipes envolvidas e a dificuldade em contratar empresas especializadas 

para a execução dos empreendimentos são os principais problemas levantados pela 

empresa para iniciar um projeto. 
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Problemas Projeto: As constantes alterações por parte dos clientes em relação aos 

seus requisitos, os problemas de execução durante a obra e a má qualidade da mão 

de obra são os principais problemas que afetam o desenvolvimento de projetos de 

boa qualidade. 

Problemas Obra: A falta de compatibilização entre projetos antes do início da 

execução, em função de alterações dos clientes, e também a baixa qualidade da mão 

de obra para a execução dos serviços afetam diretamente o desenvolvimento dos 

empreendimentos. 

Ferramentas: As ferramentas utilizadas pela empresa nas diversas atividades são: 

Tabela 17 - Ferramentas computacionais e atividades 

 

Fonte: O autor (2017). 

A empresa não desenvolve as atividades de planejamento, gerenciamento de 

obras e controle de atividades com ferramentas computacionais. Apesar do baixo 

número de atividades e de ferramentas, a taxa de integração não ficou elevada. 

Engenharia Simultânea: Com relação aos objetivos da ES, podemos afirmar que, 

em função das respostas iniciais, depois comparadas com o questionário de 

maturidade, a empresa não compreende quais os principais objetivos dentro dela 

mesma. Apesar de indicar que aquilo que é prioridade no que faz também é aquilo 

que acredita que deve ser feito, as respostas mostram que a empresa, na realidade, 

necessita de um alinhamento dos processos para atender, conforme seus objetivos, 

aos principais aspectos da ES.  
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Tabela 18 - Engenharia Simultânea 
Empresa 5 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Tabela 19 - Respostas maturidade Empresa 5 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Gráfico 5 - Análise BEACON de maturidade - Empresa 5 
Fonte: O autor (2017). 
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Essa empresa está equilibrada entre os objetivos da Engenharia Simultânea 

e também com relação à análise de BEACON. Seu nível de maturidade é gerenciado, 

porém existe uma tendência ao desequilíbrio em áreas como o controle de eficiência 

entre equipes de projeto e execução, e também no atendimento das necessidades 

dos clientes, em função de padronização de processos, o que demonstra uma 

necessidade de aprendizagem para que a empresa possa implementar os conceitos 

da ES.  

Sistemas Colaborativos: O levantamento de ferramentas em função das diversas 

etapas de atuação da empresa em relação aos seus serviços está apresentado na 

Tabela 20. Essa relação entre quantidade de ferramentas e etapas é a taxa de 

integração das ferramentas dentro do processo da empresa. 

Tabela 20 - Nível de integração - Empresa 5 

 

Fonte: O autor (2017). 

Conforme apresentado no Capítulo 3, a Tabela 20 representa a taxa de 

integração das ferramentas em relação às atividades e serviços da empresa 

entrevistada. A Empresa 5 teve uma taxa de 22% de integração, ou seja, em um nível 

de repetição das ferramentas. Esse índice é resultado da utilização parcial de algumas 

poucas ferramentas em apenas algumas partes do fluxo de atividades. 
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AT01 Reunião Apresentação 5 1 - - - - - - 1     - 1     1,00  

AT02 Fechamento do Contrato 5 0 - - - - - - - - - -    

AT03 Programa de Necessidades 5 1 - - 1     - - - - - 1     1,00  

AT04 Levantamento Condicionantes 5 1 - - 1     - - - - - 1     1,00  

AT05 Desenvolvimento EP 5 3 1     3     - - - - - - 4     1,33  

AT06 Ajustes até EP aprovado 5 3 1     3     - - - - - - 4     1,33  

AT07 Desenvolvimento Anteprojeto 5 3 1     3     - - - - - - 4     1,33  

AT08 Desenvolvimento Projeto Legal 5 2 1     2     - - - - - - 3     1,50  

AT09 Contratação Complementares 5 3 - - - - - - 2     3     5     1,67  

AT10 Tramitação Órgãos Públicos 5 0 - - - - - - - - - -    

AT11 Compatibilização Complementares 5 2 1     2     - - - - - - 3     1,50  

AT12 Escolha Acabamentos 5 0 - - - - - - - - - -    

AT13 Projetos Executivos 5 2 1     2     - - - - - - 3     1,50  

AT14 Visitas à obra 5 2 1     2     - - - - - - 3     1,50  

AT15 Comunicação Envolvidos 5 3 - - - - - - 2     3     5     1,67  

22%
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Fluxo de Atividades: A Empresa 5 desenvolveu o fluxo de atividades do seu serviço 

principal – desenvolvimento de projetos e construção – em 15 atividades, do contato 

com o cliente até o acompanhamento da obra. 

 

Figura 5 - Fluxo de atividades - Empresa 5 
Fonte: O autor (2017). 

Conforme a Tabela 20 e a Figura 5, é possível identificar que as ferramentas 

utilizadas têm um nível de integração relativamente baixo. A empresa, apesar de usar 

poucas ferramentas, não as usa em várias atividades do fluxo. Em poucas atividades 

as ferramentas utilizadas são as mesmas, o que reflete um nível de integração de 

repetição. 

AT01

AT02

AT03 AT04

AT05

AT06

AT07

AT08 AT09

AT10

AT11 AT12

AT13

AT14

AT15



173 

 

F. EMPRESA 6 

 

Área de Atuação: Arquitetura. 

Tipo de Atuação: Projetos (unifamiliar, multifamiliar, comercial e reformas). 

Cliente: Empreendimentos alto, médio e baixo padrão. 

Certificação: A empresa não conhece as certificações; entende que são relevantes 

para a melhoria dos processos, mas não as possui. 

Serviços: Desenvolvimento de projetos arquitetura e ilustrações. A empresa, em 

função dos serviços contratados, elabora os projetos de arquitetura, interiores, 

paisagismo e ilustrações.  

Compatibilização: Apesar de a empresa não ser responsável por todo o ciclo de 

desenvolvimento de projetos de um empreendimento, é nela que é realizada a 

compatibilização dos projetos. 

Planejamento: O planejamento dos serviços é desenvolvido pelo arquiteto principal 

e por um colaborador, designado para a atividade em função das necessidades dos 

clientes. 

Projetos: A análise dos projetos é desenvolvida pelo arquiteto principal e por um 

colaborador designado para a atividade em função dos requisitos levantados. 

Informação: A troca de informações da empresa é feita em reuniões presenciais, por 

telefone, WhatsApp e por e-mail. 

Análises: As análises dos projetos são feitas em reuniões presenciais com os clientes 

a partir de relatório existente e, em fase de teste, a apresentação utiliza realidade 

virtual. 

Problemas Início: A empresa entende a falta de cultura arquitetônica dos clientes e 

também as complicadas legislações, que exigem dos responsáveis técnicos muito 

estudo e constante atualização, como os dois principais motivos de problemas que 

dificultam o desenvolvimento inicial de qualquer empreendimento. 

Problemas Projeto: A burocracia para a aprovação de projetos, diretamente 

relacionada à constante alteração dos requisitos dos órgãos públicos, além da falta 

de entendimento dos clientes com relação aos custos de uma obra e também ao 
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surgimento de tecnologias novas, atrasa ou impede um bom desenvolvimento de 

projetos com qualidade. 

Problemas Obra: Quanto aos problemas relacionados à execução, a empresa aponta 

a mão de obra não qualificada, as perdas excessivas de materiais e a falta de 

parâmetros de controle de qualidade, que implicam em imprecisão na execução, como 

os causadores de prejuízos nessa etapa. 

Ferramentas: As ferramentas utilizadas pela empresa nas diversas atividades são: 

Tabela 21 - Ferramentas computacionais e atividades 

 

Fonte: O autor (2017). 

Destaque para a utilização de ferramentas como Revit (implementação de 

BIM) e Mega, ferramenta online de compartilhamento de dados entre todos os 

envolvidos. A empresa não desenvolve planejamento e gerenciamento de obras. É 

utilizada a ferramenta MS-Project no controle das atividades do escritório. 

Engenharia Simultânea: Com relação aos objetivos da ES, podemos afirmar que, 

em função das respostas iniciais, depois comparadas com o questionário de 

maturidade, a empresa não compreende quais os principais objetivos dentro dela 

mesma. Apesar de indicar que aquilo que é prioridade no que faz também é aquilo 

que acredita que deve ser feito, as respostas mostram que a empresa, na realidade, 

necessita de um alinhamento dos processos para atender, conforme seus objetivos, 

aos principais aspectos da ES.  
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Tabela 22 - Engenharia Simultânea 
Empresa 5 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Tabela 23 - Respostas maturidade Empresa 6 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Gráfico 6 - Análise BEACON de maturidade - Empresa 6 
Fonte: O autor (2017). 

Essa empresa não está equilibrada entre os objetivos da Engenharia 

Simultânea nem com relação à análise de BEACON. Seu nível de maturidade é 
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gerenciado, porém existe uma variação grande em áreas como o controle de eficiência 

entre equipes de projeto e execução, em função de padronização de processos e 

controle das equipes e pessoas envolvidas no processo, o que demonstra uma 

necessidade de aprendizagem para que a empresa possa implementar os conceitos 

da ES.  

Sistemas Colaborativos: O levantamento de ferramentas em função das diversas 

etapas de atuação da empresa em relação aos seus serviços está apresentado na 

Tabela 24. Essa relação entre quantidade de ferramentas e etapas é a taxa de 

integração das ferramentas dentro do processo da empresa. 

Tabela 24 - Nível de integração - Empresa 6 

 

Fonte: O autor (2017). 

Conforme apresentado no Capítulo 3, a Tabela 24 representa a taxa de 

integração das ferramentas em relação às atividades e serviços da empresa 

entrevistada. A Empresa 6 teve uma taxa de 22% de integração, ou seja, em um nível 

de repetição das ferramentas. Esse índice é resultado da utilização de grupos de 

ferramentas em grupos específicos de atividades, ou seja, em apenas alguns casos 

existe a utilização integral de diversos sistemas simultaneamente entre as diversas 

atividades. 
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AT01 Contato inicial - Cliente 6 3 - - - - - - 3     - 3     1,00  

AT02 Estudo de Viabilidade 6 6 2     2     2     - - - 3     1     10  1,67  

AT03 Proposta de Trabalho 6 7 1     1     3     - - 1     4     1     11  1,57  

AT04 Levantamento Topográfico 6 0 - - - - - - - - - -    

AT05 Pesquisa 6 3 - - 1     - - - 2     1     4     1,33  

AT06 Estudo Preliminar 6 7 2     4     1     - - - 3     - 10  1,43  

AT07 Apresentação ao Cliente 1 6 6 1     2     1     - - - 3     1     8     1,33  

AT08 Anteprojeto 6 8 2     4     1     - - - 4     1     12  1,50  

AT09 Apresentação ao Cliente 2 6 6 1     2     1     - - - 3     1     8     1,33  

AT10 Projeto Prefeitura 6 7 2     3     1     - - - 4     1     11  1,57  

AT11 Projeto Executivo 6 6 2     2     1     - - - 4     1     10  1,67  

AT12 Plantas/Cortes/Elevações 6 6 1     2     - - - - 4     1     8     1,33  

AT13 Detalhamentos 6 6 1     2     - - - - 4     1     8     1,33  

AT14 Interiores 6 6 1     2     - - - - 4     1     8     1,33  

AT15 Acompanhamento Obra 6 5 1     1     - - - - 4     1     7     1,40  

AT16 Conclusão da Obra 6 3 - - 1     - - 1     2     1     5     1,67  

22%
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Fluxo de Atividades: A Empresa 6 desenvolveu o fluxo de atividades do seu serviço 

principal – desenvolvimento de projetos e construção – em 16 atividades, do contato 

com o cliente até o acompanhamento da obra. 

 

Figura 6 - Fluxo de atividades - Empresa 6 
Fonte: O autor (2017). 
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Conforme a Tabela 24 e a Figura 6, é possível identificar que as ferramentas 

utilizadas têm um nível de integração relativamente baixo. A empresa, apesar de usar 

poucas ferramentas, não as usa em várias atividades do fluxo. Em poucas atividades 

as ferramentas utilizadas são as mesmas, o que reflete um nível de integração de 

repetição. 
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G. EMPRESA 7 

 

Área de Atuação: Construção. 

Tipo de Atuação: Incorporação (multifamiliar, comercial e reformas) e construção 

(multifamiliar, comercial e reformas). 

Cliente: Empreendimentos alto e baixo padrão. 

Certificação: A empresa conhece as certificações, entende como relevantes para o 

desenvolvimento de processos padronizados com qualidade e possui a certificação 

PBQP-H. 

Serviços: Desenvolvimento de incorporações, incluindo projeto arquitetônico e 

construção de empreendimentos. A empresa contrata projetos de interiores, de lógica, 

de combate a incêndio, estruturais, de escoramento, alvenaria de vedação, 

paisagismo e Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).  

Compatibilização: A empresa, por ser responsável pela incorporação e construção, 

também desenvolve a compatibilização dos projetos internamente. 

Planejamento: O planejamento dos serviços é desenvolvido pelos sócios. 

Projetos: A análise dos projetos é desenvolvida pelo arquiteto principal e pelo 

engenheiro responsável pela obra. 

Informação: A troca de informações da empresa é feita em reuniões presenciais, por 

e-mail, telefone e mensagens. 

Análises: As análises dos projetos são feitas em reuniões presenciais com os 

envolvidos nos projetos em função das necessidades dos projetos. 

Problemas Início: A burocracia nos órgãos públicos e a dificuldade em conseguir 

financiamento de bancos estatais são os dois principais pontos que dificultam o início 

de uma obra para construtoras, segundo a empresa. 

Problemas Projeto: A falta de compatibilização de projetos entre todos os envolvidos 

é a principal fonte de problemas na etapa de desenvolvimento de projetos, para a 

empresa entrevistada. 
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Problemas Obra: A má qualidade de mão de obra, que leva a uma alta rotatividade, 

é o que ocasiona a maior parte dos problemas na etapa de execução dos 

empreendimentos. 

Ferramentas: As ferramentas utilizadas pela empresa nas diversas atividades são: 

Tabela 25 - Ferramentas computacionais e atividades 

 

Fonte: O autor (2017). 

Destaque para a utilização de uma rede interna de comunicação e 

compartilhamento de dados entre os envolvidos.  

Engenharia Simultânea: Com relação aos objetivos da ES, podemos afirmar que, 

em função das respostas iniciais, depois comparadas com o questionário de 

maturidade, a empresa não compreende quais os principais objetivos dentro dela 

mesma. Acredita que aquilo que é prioridade, atualmente, deve ser repensado no 

futuro. Porém, além disso, a maturidade atual não corresponde ao que se imagina que 

é feito. Portanto, é necessário um alinhamento dessa estratégia para a implementação 

dos conceitos da ES.  

Tabela 26 - Engenharia Simultânea 
Empresa 7 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 27 - Respostas maturidade Empresa 7 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Gráfico 7 - Análise BEACON de maturidade - Empresa 7 
Fonte: O autor (2017). 

Essa empresa não está equilibrada entre os objetivos da Engenharia 

Simultânea nem com relação à análise de BEACON. Seu nível de maturidade é 

gerenciado, porém existe uma variação grande em áreas como a análise dos 

requisitos dos clientes, em função de uma maturidade de controle das atividades 

utilizando tecnologia baixa, o que demonstra uma necessidade de aprendizagem para 

que a empresa possa implementar os conceitos da ES.  

Sistemas Colaborativos: O levantamento de ferramentas em função das diversas 

etapas de atuação da empresa em relação aos seus serviços está apresentado na 

Tabela 28. Essa relação entre quantidade de ferramentas e etapas é a taxa de 

integração das ferramentas dentro do processo da empresa. 

 

 

 

 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

7 57,33% 80,00% 80,00% 66,67% 70,67% 70,93% 79,00% 81,33% 78,67% 53,60% 73,15% 72,04% Gerenciado

GERAL
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Tabela 28 - Nível de integração - Empresa 7 

 

Fonte: O autor (2017). 

Conforme apresentado no Capítulo 3, a Tabela 28 representa a taxa de 

integração das ferramentas em relação às atividades e serviços da empresa 

entrevistada. A Empresa 7 teve uma taxa de 16% de integração, ou seja, em um nível 

ad hoc das ferramentas. Esse índice é resultado da baixa utilização de ferramentas 

nas etapas de execução, indicando um controle baixo dessas atividades, bem como 

de integração. 

Fluxo de Atividades: A Empresa 7 desenvolveu o fluxo de atividades do seu serviço 

principal – desenvolvimento de incorporação e construção – em 19 atividades, da 

análise de viabilidade até a entrega do produto acabado ao cliente. 
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ID Atividade EmpresaNº SistemasViabilidadeProjetoOrçamentoPlanejamentoGerenciamentoAtividadesComunicaçãoCompartilharTotalAtv/Sist

AT01 Análise de Viabilidade 7 3 2     - 1     1     1     1     - - 6     2,00  

AT02 Projeto Arquitetônico/Complementares 7 3 - 3     - - - - - - 3     1,00  

AT03 Aprovação Órgãos Públicos 7 1 - - - - - - 1     1     2     2,00  

AT04 Aprovação Financiamento 7 1 - - - - - - 1     1     2     2,00  

AT05 Preparação do Terreno 7 1 - 1     - - - - - - 1     1,00  

AT06 Canteiro e Instalações 7 1 - 1     - - - - - - 1     1,00  

AT07 Locação 7 1 - 1     - - - - - - 1     1,00  

AT08 Fundações 7 2 - 2     - - - - - - 2     1,00  

AT09 Estrutura 7 2 - 2     - - - - - - 2     1,00  

AT10 Infra-estrutura 7 2 - 2     - - - - - - 2     1,00  

AT11 Alvenaria 7 1 - 1     - - - - - - 1     1,00  

AT12 Esquadrias 7 1 - 1     - - - - - - 1     1,00  

AT13 Reboco 7 0 - - - - - - - - - -    

AT14 Acabamento 7 2 - 2     - - - - - - 2     1,00  

AT15 Pintura 7 1 - 1     - - - - - - 1     1,00  

AT16 Acabamentos Finos 7 1 - 1     - - - - - - 1     1,00  

AT17 Vistoria Interna 7 2 1     - 1     1     1     1     1     1     7     3,50  

AT18 Correções 7 2 1     - 1     1     1     1     1     1     7     3,50  

AT19 Entrega Clientes 7 0 - - - - - - - - - -    

16%
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Figura 7 - Fluxo de atividades - Empresa 7 
Fonte: O autor (2017). 

Conforme a Tabela 28 e a Figura 7, é possível identificar que as ferramentas 

utilizadas têm um nível de integração relativamente baixo. A empresa usa poucas 

ferramentas e não as usa em diversas atividades do fluxo, o que ajuda a comprovar o 

nível de integração das ferramentas ad hoc. 
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H. EMPRESA 8 

 

Área de Atuação: Engenharia. 

Tipo de Atuação: Projetos (orçamento) e construção (orçamento). 

Cliente: Empreendimentos alto e médio padrão. 

Certificação: A empresa não conhece, não entende como relevante e, portanto, não 

possui. 

Serviços: Desenvolvimento de orçamentos para diversas construtoras. Serviços de 

engenharia de análise de projetos para levantamento de quantitativos e custos de 

edificações.  

Compatibilização: A empresa é parte do processo de levantamento de dados. Atuam 

com um nicho específico de engenharia de custos para outras construtoras, portanto 

fazem parte do processo de compatibilização ao receberem os projetos dos outros 

envolvidos. 

Planejamento: O planejamento dos serviços é desenvolvido pela arquiteta e pela 

engenheira, responsáveis pelo acompanhamento do projeto em função das 

necessidades dos clientes. 

Projetos: A análise dos projetos é desenvolvida pela arquiteta e pela engenheira, 

responsáveis pelo acompanhamento do projeto em função dos requisitos levantados. 

Informação: A troca de informações da empresa é feita em reuniões presenciais entre 

os envolvidos nos processos. 

Análises: As análises dos projetos são feitas em reuniões internas em função das 

necessidades dos clientes. 

Problemas Início: A falta de informações e a falta de uma compatibilização maior 

entre os envolvidos prejudicam o desenvolvimento dos empreendimentos nas suas 

etapas iniciais, segundo a empresa entrevistada. 

Problemas Projeto: A falta de compatibilização de projetos entre todos os envolvidos 

e também alterações constantes por parte dos clientes são as principais causas de 

problemas na etapa de desenvolvimento dos projetos. 
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Problemas Obra: A falta de informações técnicas corretas nos projetos e também a 

qualificação ruim da mão de obra são as principais causas de problemas na etapa de 

execução de empreendimentos. 

Ferramentas: As ferramentas utilizadas pela empresa nas diversas atividades são: 

Tabela 29 - Ferramentas computacionais e atividades 

 

Fonte: O autor (2017). 

Destaque para a utilização do ERP Eagle para orçamentação. A empresa não 

desenvolve as atividades de viabilidade, planejamento e gerenciamento de obras. 

Além disso, utiliza poucas ferramentas computacionais em suas diversas etapas. 

Engenharia Simultânea: Com relação aos objetivos da ES, podemos afirmar que, 

em função das respostas iniciais, depois comparadas com o questionário de 

maturidade, a empresa não compreende quais os principais objetivos dentro dela 

mesma. Acredita que aquilo que é prioridade, atualmente deve ser repensado no 

futuro. Porém, além disso, a maturidade atual não corresponde ao que se imagina que 

é feito. Portanto, é necessário um alinhamento dessa estratégia para a implementação 

dos conceitos da ES.  

Tabela 30 - Engenharia Simultânea 
Empresa 8 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 31 - Respostas maturidade Empresa 8 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Gráfico 8 - Análise BEACON de maturidade - Empresa 8 
Fonte: O autor (2017). 

Essa empresa não está equilibrada entre os objetivos da Engenharia 

Simultânea, mas mantém um nível estável com relação à análise de BEACON. Seu 

nível de maturidade é gerenciado, porém existe uma variação grande em áreas como 

a análise da eficiência das equipes de projeto e execução. A empresa, apesar de mais 

equilibrada que outras, ainda precisa alinhar alguns de seus objetivos para 

implementar os princípios da ES.  

Sistemas Colaborativos: O levantamento de ferramentas em função das diversas 

etapas de atuação da empresa em relação aos seus serviços está apresentado na 

Tabela 32. Essa relação entre quantidade de ferramentas e etapas é a taxa de 

integração das ferramentas dentro do processo da empresa. 

 

 

 

 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

8 76,00% 94,67% 54,67% 64,00% 89,33% 75,73% 69,00% 88,00% 77,33% 72,80% 76,78% 76,26% Gerenciado

GERAL
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Tabela 32 - Nível de integração - Empresa 8 

 

Fonte: O autor (2017). 

Conforme apresentado no Capítulo 3, a Tabela 32 representa a taxa de 

integração das ferramentas em relação às atividades e serviços da empresa 

entrevistada. A Empresa 8 teve uma taxa de 30% de integração, ou seja, em um nível 

de repetição no uso das ferramentas. Esse índice é resultado da utilização de um ERP 

que, porém, não participa de várias das etapas dos serviços principais da empresa. 

Fluxo de Atividades: A Empresa 8 desenvolveu o fluxo de atividades do seu serviço 

principal – desenvolvimento de incorporação e construção – em nove atividades, dos 

levantamentos necessários até as personalizações do orçamento. 
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AT01 Topográfico 8 1 - 1     - - - - - - 1     1,00  

AT02 Sondagem 8 1 - - 1     - - 1     - - 2     2,00  

AT03 Elaboração Projetos 8 4 - 1     - - - - 3     2     6     1,50  

AT04 Orçamento Integração 8 2 - - 2     - - 1     - - 3     1,50  

AT05 Global Obra 8 2 - - 2     - - 1     - - 3     1,50  

AT06 Início da Obra 8 3 - - - - - - 3     2     5     1,67  

AT07 Personalização 8 1 - 1     - - - - - - 1     1,00  

AT08 Orçamento Personalização 8 2 - - 2     - - 1     - - 3     1,50  

AT09 Acabamentos Obra 8 3 - - - - - - 3     2     5     1,67  

30%
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Figura 8 - Fluxo de atividades - Empresa 8 
Fonte: O autor (2017). 

Conforme a Tabela 32 e a Figura 8, é possível identificar que as ferramentas 

usadas têm um nível de integração relativamente moderado. A empresa usa poucas 

ferramentas, porém não as utiliza de maneira integrada entre as atividades do fluxo 

de serviços, o que ajuda a comprovar o nível de integração das ferramentas em 

repetição. 
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I. EMPRESA 9 

 

Área de Atuação: Construção. 

Tipo de Atuação: Incorporação (multifamiliar) e construção (multifamiliar). 

Cliente: Empreendimentos baixo padrão. 

Certificação: A empresa conhece as certificações, entende como relevantes para o 

desenvolvimento de processos padronizados com qualidade e possui certificação 

PBQP-H. 

Serviços: Desenvolvimento de incorporações e construções de imóveis do programa 

Minha Casa Minha Vida. Contratação de serviços de projetos arquitetônicos, 

interiores, de lógica, revestimentos, de combate a incêndio, de instalações hidráulicas, 

estruturais, de escoramento, paisagismo e SPDA.  

Compatibilização: A empresa é a responsável por todos os empreendimentos, por 

isso também faz a compatibilização dos projetos contratados. 

Planejamento: O planejamento dos serviços é desenvolvido pela área de engenharia 

em conjunto com uma empresa específica de planejamento. 

Projetos: A análise dos projetos é feita em conjunto com a construtora contratada 

para executar o empreendimento. 

Informação: A troca de informações da empresa é feita, principalmente, por meio de 

e-mail. 

Análises: Os projetos são analisados continuamente através de check-lists e reuniões 

presenciais entre os envolvidos.  

Problemas Início: No que tange ao desenvolvimento de incorporações de 

construções, a empresa entende que a prospecção de terrenos, a burocracia em 

órgãos públicos e a situação macroeconômica atual do país são os principais pontos 

de dificuldade para o lançamento de novos empreendimentos. 

Problemas Projeto: A interferência entre projetos, as falhas nos dimensionamentos 

e o não atendimento à norma de desempenho NBR 15.575 são alguns dos principais 

problemas no desenvolvimento dos projetos. 
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Problemas Obra: A falta de compatibilização e o não planejamento de curto e longo 

prazo para as obras é o principal fator de problemas durante a execução de um 

empreendimento. 

Ferramentas: As ferramentas utilizadas pela empresa nas diversas atividades são: 

Tabela 33 - Ferramentas computacionais e atividades 

 

Fonte: O autor (2017). 

Destaque para a ferramente Kmind em quase todas as etapas, ferramenta 

italiana de controle de informações da empresa. A empresa não atua com elaboração 

de projetos nem com a etapa de orçamento de obra. Porém, em suas outras etapas, 

é possível observar que existe uma constância na utilização dos sistemas, o que 

possivelmente levaria a um nível de integração elevado. 

A empresa não desenvolveu o fluxo das atividades principais relacionando as 

ferramentas, porém enviou para a pesquisa seu fluxo de atividades gerais em função 

da certificação PBQP-H, apresentada na Figura 9. 

 

Figura 9. Fluxo de atividades - Empresa 9 
Fonte: O autor (2017). 
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Engenharia Simultânea: Com relação aos objetivos da ES, podemos afirmar que, 

em função das respostas iniciais, depois comparadas com o questionário de 

maturidade, a empresa não compreende quais os principais objetivos dentro dela 

mesma. Acredita que aquilo que é prioridade, atualmente, deve ser repensado no 

futuro. Porém, além disso, a maturidade atual não corresponde ao que se imagina que 

é feito. Portanto, é necessário um alinhamento dessa estratégia para a implementação 

dos conceitos da ES.  

Tabela 34 - Engenharia Simultânea 
Empresa 8 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

Tabela 35 - Respostas maturidade Empresa 8 

 

Fonte: O autor (2017). 

Clientes Colaboração Eficiência Variações Custos MAT. ES Processos Pessoas Projetos Tecnologia BEACON

9 52,00% 45,33% 46,67% 52,00% 56,00% 50,40% 47,00% 46,67% 77,33% 39,20% 52,55% 51,48% Caracterizado
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Gráfico 9 - Análise BEACON de maturidade - Empresa 9 
Fonte: O autor (2017). 

A empresa está passando por um processo novo de implementação da 

certificação do PBQP-H e, por isso, ainda não tem as características definidas. Outra 

estratégia da empresa é a adoção dos conceitos BIM, portanto não pode participar do 

desenvolvimento do fluxo. O que se pode perceber é que, como esses projetos estão 

em fase ainda recente de implantação, a empresa não obteve resultados consistentes. 

Assim, é necessário mais tempo para aprimorar seus resultados em relação à 

maturidade para os conceitos da Engenharia Simultânea.  
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APÊNDICE C – Lista de atividades e serviços 
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Quadro 1 – Atividades e Serviços 
(continua) 
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(continuação) 
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(conclusão) 

 

Fonte: O autor (2017). 

  

ID ETAPA ID GRUPO ID ATIVIDADE ID SERVIÇO

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT53 Esquadrias SE95 Esquadrias  Madeira

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT54 Acabamento SE96 Serra lheria

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT54 Acabamento SE97 Execução Contrapiso

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT54 Acabamento SE98 Impermeabi l i zação áreas  úmidas

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT54 Acabamento SE99 Cerâmica  Paredes/Rejunte

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT54 Acabamento SE100 Cerâmica  Pisos/Rejunte

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT54 Acabamento SE101 Soleiras/Rodapés

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT55 Cabeamento SE102 Elétrica

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT55 Cabeamento SE103 Lógica

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT56 Pintura SE104 Forro Dry-wal l/Gesso

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT56 Pintura SE105 Pintura  Interna

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT56 Pintura SE106 Pintura  Externa

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT57 Acabamentos  Finos SE107 Louças

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT57 Acabamentos  Finos SE108 Metais

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT57 Acabamentos  Finos SE109 Acessórios

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT57 Acabamentos  Finos SE110 Módulos/Espelhos

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT57 Acabamentos  Finos SE111 Vistas

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT58 Personal ização SE112 Alterações  Estrutura is

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT58 Personal ização SE113 Alterações  Elétricas

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT58 Personal ização SE114 Alterações  Hidrául icas

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT58 Personal ização SE115 Alterações  de Vedações

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT58 Personal ização SE116 Alterações  de Cerâmica

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT58 Personal ização SE117 Alterações  de Esquadrias

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT58 Personal ização SE118 Alterações  de Pintura

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT59 Interiores SE119 Adequações  de Pinturas

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT59 Interiores SE120 Adequações  de Cerâmicas

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT59 Interiores SE121 Adequações  de Mobi l iário

ET03 Gerenciamento GP15 Execução AT60 Limpeza SE122 Limpeza Fina l

ET03 Gerenciamento GP16 Entrega AT61 Vistoria SE123 Reparos  Fina is

ET04 Controle GP17 Incorporação AT62 Requis i tos  dos  Cl ientes SE124 Atendimento aos  Requis i tos

ET04 Controle GP17 Incorporação AT63 Viabi l idade EmpreendimentoSE125 Anál ise contínua da  viabi l idade

ET04 Controle GP17 Incorporação AT64 Contrato SE126 Anál ise contínua do contrato

ET04 Controle GP17 Incorporação AT65 Projetos SE127 Compatibi l i zação dos  Projetos

ET04 Controle GP17 Incorporação AT66 Documentação SE128 Anál ise contínua da  documentação

ET04 Controle GP17 Incorporação AT67 Marketing SE129 Acompanhamento da  velocidade de vendas

ET04 Controle GP18 Planejamento AT68 Indicadores SE130 Custo - MVA

ET04 Controle GP18 Planejamento AT68 Indicadores SE131 Prazo - MVA

ET04 Controle GP18 Planejamento AT68 Indicadores SE132 Qual idade - MVA - CheckLis t

ET04 Controle GP18 Planejamento AT68 Indicadores SE133 Metas  - Relatório Anomal ias

ET04 Controle GP19 Gerenciamento AT69 Execução SE134 Processos

ET04 Controle GP19 Gerenciamento AT70 Personal ização SE135 Requis i tos  Especi ficos  dos  Cl ientes

ET04 Controle GP19 Gerenciamento AT71 Vistoria SE136 Interna - Atendimento

ET04 Controle GP19 Gerenciamento AT71 Vistoria SE137 Cl iente - Atendimento
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APÊNDICE D – Gráfico 9: Cluster dos autores 
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Gráfico 9 - Cluster dos autores 
Fonte: O autor (2017). 


