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1. Casos estudados  
2. Recomendações gerais para o gerenciamento de obras públicas 
3. Experiência do DNIT 
4. Considerações finais 

2 



Casos estudados  
Empreendimento 

Definição clara do 

escopo 
Contrato definido Tempo de atraso Aumento do custo Gestão do contrato clara Percalços com a sociedade 

Percalços com meio 

ambiente 

Candiota Sim Sim Aprox. 360 dias Sim Sim Não Sim 

BRT Sim Sim Aprox. 360 dias Sim Sim Sim Não 

Teles Pires Sim Sim - Sim Sim Não Não 

Transnordestina Não Não Aprox. 2520 dias Sim Não Sim Sim 

Metrô de Salvador Não Não Aprox. 810 dias Sim Não Sim Não 

BR 163 Sim Sim 

Lote 01 – 

Aprox. 810 dias 

Lote 02 – 

Aprox. 960 dias 

Lote 03 – 

Aprox. 1080 dias 

Lote 04 – 

Aprox. 1170 dias 

Lote 05 – 

Aprox. 1080 dias 

Lote 06 – 

Aprox. 1170 dias 

Lote 07 – 

Aprox. 720 dias 

Lote 08 – 

Aprox. 1050 dias 

Lote 09 – 

Em construção 

Lote 10 – 

Em construção 

Lote 11 – 

Aprox. 360 

Lote 12 – 

Sem aditivo. 

Sim Não Não Sim 
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Casos estudados 

• Os estudos sobre os casos do tipo A, que apresentaram menores 
atrasos na entrega das obras, evidenciaram um gerenciamento dos 
projetos mais estruturado, enaltecido pelos entrevistados como 
característica relevante para o sucesso na implantação dos 
empreendimentos. Os empreendimentos agrupados nos casos do 
tipo B convivem ou conviveram com dificuldades recorrentes 
apresentadas no estudo do estado-da-arte sobre o tema. 
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Recomendações gerais para o gerenciamento 
de obras públicas 
• Fase Iniciação: O que deve ser a formatação do negócio na fase de iniciação 

do projeto? O que apoiar a administração, de forma técnica, na tomada de 
decisão para formatação do negócio? 

• Fase de planejamento: Quais os elementos suficientes e claros para apoiar 
a contratação do projeto? 

• Fase de Execução: O deve ser considerado na contratação? O que deve ter 
em um contrato que permita o monitoramento e o controle, independente 
das formas de contratação, pois as funções do contratante são planejar e 
controlar? 

• Fase de Monitoramento e Controle: O que deve ser considerando com 
itens essenciais para monitor e controlar o andamento do projeto? 

• Fase de encerramento: Como avaliar o sucesso de um projeto a partir dos 
requisitos propostos para o projeto? 
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Recomendações gerais para o gerenciamento 
de obras públicas 

Obras Iniciação Planejamento Execução  Monitoramento 
e Controle 

Encerramento 

Candiota x x x x x 

BRT +- x x x +- 

Teles Pires x x x x x 

Transnordestina - - - - 

Metrô de Salvador - - - - - 

BR 163 - - x - 
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Legenda: 
x – presente; +- - parcialmente; - ausente.  
 

Apresentador
Notas de apresentação
Fase de iniciaçãoLições aprendidas de projetos semelhantes; Máxima eficiência do projeto ao menor custo;Estimativas de recursos;  Impacto ao meio ambiente;Impacto a sociedade; Índices de custos;Benefícios e índices ambientais e sociais; Identificar a necessidade empresarial e/ou política;Possíveis riscos; Identificar as possíveis restrições (tempo, custo, qualidade ou outros fatores intrínsecos ao projeto);Requisitos e expectativas das partes interessadas;Definir equipe, responsabilidades e autoridadesPorquê (proposito)?, (2) o quê (descrição do produto)?, (3) quando (tempo)?, (4) quanto (custo)? e (5) quais os envolvidos (partes interessadas)? Esta fase consiste na efetiva contratação da obra a partir dos referenciais legais sobre licitações e contratações públicas, concessão e Parcerias Público Privada. Além ao arcabouço legal brasileiro, há a necessidade de atender os normativos e os contornos das principais deliberações exaradas pelos órgãos de controle sobre contratação de obras públicas. Fase de monitoramento e controleprocedimentos de controle de mudanças, inclusive os passos para modificação, aprovação e validação dos padrões, planos, procedimentos ou de quaisquer documentos do projeto; procedimentos de controles financeiros;procedimentos de gerenciamento de questões e defeitos que definem suas formas de identificação, seus controles, a solução de questões e defeitos e acompanhamento dos seus itens de ação;requisitos de comunicações da organização e entre atores; procedimentos de controle de riscos, incluindo categorias de riscos, modelos de declaração de riscos, definições de probabilidade e impacto, e matriz de probabilidade e impacto; critérios de avaliação de propostas e critérios de medição de desempenho.Acompanhe, analise, registre e comunique o progresso do projeto em uma frequência pré-determinada para cada tipo de projeto;Avalie regularmente o desempenho real do projeto com o plano do projeto, indicando ações corretivas ou preventivas, se necessário;Verifique o cumprimento das diretrizes padronizadas e instruções gerais de trabalho para a execução do projeto visando



Experiência DNIT 
• O DNIT identificou a necessidade de implantação do Escritório de gerenciamento; 
• Diagnóstico de maturidade dos processos aplicados à gestão dos 

empreendimentos do PAC; 
• DNIT apresenta atualmente o nível de maturidade acima do Inicial, porém abaixo 

do desejado; 
• O modelo que melhor atendeu às necessidades do DNIT foi a implantação em 

ondas, onde cada onda contempla um grupo de áreas de conhecimento do 
PMBOK,  

• Onda 1: Custo, Escopo, Tempo e Risco 
• Onda 2: Comunicação, Integração e RH 
• Onda 3: Aquisições, Qualidade e Partes Interessadas. 

• 11 empreendimentos que atendem aos critérios definidos e que serão 
acompanhados durante a implantação do piloto do Escritório de Gerenciamento 
de Empreendimentos do DNIT. 
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Apresentador
Notas de apresentação
atender seus requisitos.Mantenha uma base de informações precisas e oportunas a respeito do(s) produto(s) do projeto como o andamento das entregas, o progresso do cronograma e os custos incorridos pelas partes interessadas do projeto;Monitore, aprove ou submeta à aprovação, registre, comunique e certifique-se da execução e dos resultados das alterações que impactam no andamento do projeto;Determine, analise e controle o progresso do projeto, destacando as mudanças feitas na linha de base do seu cronograma e informando as datas reais de início e término, percentagem completa e duração restante para o trabalho em andamento. Algumas técnicas para o acompanhamento do projeto são a análise das tendências, os métodos do caminho crítico e da corrente crítica (quando aplicável) e o gerenciamento do valor agregado;Determine e analise os impactos do desempenho do cronograma no projeto como todo (custo, qualidade, escopo e risco);Controle os custos;Analise o desempenho em relação ao custo;Analise as reservas de contingências ao longo do projeto;Analise, acompanhe e identifique novos riscos, indicando variações e tendências;Monitore os requisitos para implementação dos planos de respostas aos riscos, revisando-o caso necessário;Avalie a eficácia do processo de gestão dos riscos durante todo o projeto;Monitore os relacionamentos das partes interessadas no projeto eAplique sanções acordadas nos contratos para garantir o escopo do projeto. 



Experiência DNIT 

• Dificuldades: 
• Necessidade de mudanças na cultura organizacional 
• Muitas informações em planilhas, e não sistematizadas 
• Informações pulverizadas nos setores 
• Estrutura matricial do órgão dificulta o trâmite de informações 

•  Lições Aprendidas: 
• Definição do tipo de escritório a ser criado. Necessário definir o modelo de escritório mais 

adequado, considerando a estrutura organizacional da autarquia; 
• Considerar na criação do escritório de gerenciamento outros níveis de escritórios locais (táticos); 
• Estudar a estrutura de informações disponíveis dentro das coordenações e avaliar os impactos no 

modelo, antes de propor as ferramentas; 
• Ferramentas devem suportar o processo, e não o contrário; 
• Investir mais em comunicação, capacitação e gestão das partes interessadas; 
• Impacto da mudança de cultura, mesmo com a implantação por ondas, foi muito maior do que 

esperado. 
• Necessidade de patrocínio da alta Diretoria, que deve ser constantemente reforçada e divulgada 
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Apresentador
Notas de apresentação
Fase de encerramento Finalizar as reivindicações em aberto, atualização nos registros para refletir os resultados finais e arquivamento dessas informações para uso futuro;Verificar a linha de base do escopo para garantir a conclusão, considerando todas as alterações ocorridas no projeto;Firmar o recebimento provisório e definitivo dos serviços contratados;Qualificar fornecedores com intuído de montar banco de dados visando conhecer melhor as empresas que atuam no setor;Verificar se o projeto alcançou os objetivos de:Grau de satisfação das partes interessadas, inclusive sua função social, econômica e ambiental;Qualidade desejada;Custo estimado e Prazo estabelecido.Registrar as lições aprendidas.



Considerações finais  

• Práticas para o gerenciamento de projetos, os quais possuem em comum o 
estabelecimento de processos bem definidos e a sistematização das informações 
para dar agilidade ao processo de decisão estratégica e de gestão; 

• O trabalho visou identificar por meio de estudos de casos de obras públicas de 
infraestrutura as principais causas de atraso no que refere ao seu gerenciamento, 
propondo a partir da literatura nacional e internacional diretrizes para melhoria 
na administração pública; 

• Cabe salientar que não foi apresentado algum novo sobre gerenciamento de 
obras e sim a sistematização de ações de boas práticas mais aplicadas a 
empreendimentos públicos; 

• Um empreendimento de infraestrutura público é complexo demandando ações 
de sistemáticas, integradas e constantes, o todo deve ser sempre identificado, 
discutido, analisado e resolvidos por meio de soluções sustentáveis que visem o 
melhor para todos os envolvidos. 
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 Obrigada! 
micheletereza@unb.br  
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