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ASSEARA e Conselhos lamentam tragédia de Brumadinho

Em sua conclusão, a nota afirma: “Os Conselhos 
reforçam a necessidade de discu�r alterna�vas e protocolos 
técnicos capazes de minimizar riscos sociais e ambientais, 
assim como as polí�cas de licenciamento ambiental e de 
segurança de barragens. Para o Sistema Confea/Crea é 
impera�vo trabalhar com demais órgãos técnicos na busca de 
soluções defini�vas para que desastres como esse jamais 
voltem a acontecer em nosso país”.

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos da Região de Alfenas solidariza-se com o 
ocorrido, com as ví�mas, com os prejuízos ambientais e 
humanos. Lembra que são obras que demandam de 
conhecimentos mul�disciplinares das engenharias e se 
mostra consternada e amplamente preocupada com o caso e 
também com outras barragens que estão na mesma situação.

Diversas en�dades que compõem o Sistema 
Confea/Crea manifestaram-se em decorrência do 
rompimento da barragem da Mina do Feijão, em 
Brumadinho-MG. O Confea e o Crea-MG assinaram uma nota 
conjunta, lamentando o incidente da úl�ma sexta-feira (25). 
Todas as en�dades se solidarizam com as ví�mas e destacam a 
importância da Engenharia e das Geociências do país.

Método de Montante - Cresce por meio de degraus 
feitos com o próprio rejeito sobre o dique inicial. Dessa forma, 
é considerado o método constru�vo mais barato.

O caminho da lama - Após o rompimento da barragem 
os rejeitos encobriram a região e a�njiram o Rio Paraopeba.

Acesse o site da ASSEARA.
     O site da ASSEARA está disponível na 
internet no endereço:
h�p://www.asseara.org.br ou ainda 
você pode posicionar o seu leitor de 
código QR na figura ao lado.

     Acesse para conhecer os bene�cios e as vantagens em ser 
associado. Conheça também os cursos que disponibilizamos 
em parceria com outras en�dades.

O mar de lama - a�ngiu casas, uma pousada, um 
refeitório e outros locais, deixando mortos e desaparecidos.
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· Não é feito um processo correto para a definição das entregas a serem realizadas nas etapas do projeto, gerando assim um 
cronograma de a�vidades sem a devida análise das a�vidades, suas durações e o melhor sequenciamento. Desta forma, as datas 
estabelecidas para início e entrega do projeto como um todo não são firmes e confiáveis, e este cronograma não permite uma nova 
previsão de data realista no caso de um replanejamento, gerando atrasos constantes e perda na confiabilidade das informações do 
profissional;

                                                                                                                                                                           con�nua na página seguinte...

· O obje�vo deixa de ser a expecta�va do cliente para o inves�mento a ser realizado, e passa a ser o chamado “foi isso que foi 
possível fazer com o dinheiro do financiamento”;

· Não é realizado um sequenciamento de a�vidades com o�mização de recursos para melhor produ�vidade com as seguintes 
ações: programação para aquisição de materiais com redução de custos com estocagem, estabelecimento de janelas para contratação 
de serviços especiais, es�ma�va dos recursos humanos para atendimento aos prazos e metas estabelecidos, ou recuperação de atrasos 
ocorridos no projeto. 

Começo de ano, período de renovação de metas e desafios, e também momento para reflexões. Entre as minhas reflexões mais 
importantes, e impactantes aos projetos, estão o atendimento aos prazos e uso do cronograma de a�vidades, e assim gostaria de 
realizar algumas considerações.

Cabe ressaltar que mesmo com todas as ações para consolidação de um cronograma, que deveria ser ao mesmo tempo fac�vel e 
desafiador, além de basear a gestão de tempo de um projeto, ele não é um documento fixo e imutável. Deve ser atualizado conforme o 
andamento das a�vidades, e revisado conforme a evolução dos serviços. É importante registrar que o cronograma também tem grande 
influência na gestão financeira do projeto, em função da alocação de recursos nele es�mada.

Entretanto, em muitos casos, esta visão de planejador e gestor de projetos não era difundida entre as partes interessadas e 
envolvidas no projeto. A gestão do cronograma era vista por alguns par�cipantes como o uso de um so�ware com a geração de papéis 
para cumprimento, em algumas ocasiões, de obrigações contratuais. Assim, o papel aceitaria tudo como dito na cultura popular, e 
prazos inexequíveis eram sugeridos, reprogramações e novos sequenciamentos não eram realizados, desvios de atendimento à 
programação não eram avaliados de forma detalhada. Em alguns momentos apenas as metas e marcos visuais a serem a�ngidos eram 
observados, e planejamento de a�vidades era colocado de lado para a obtenção destas conquistas. Seria este o mo�vo do cenário que 
vivemos hoje, com projetos em grande dificuldade financeira e operacional, além de uma quan�dade absurda de projetos inacabados 
em todo o país?

Nos úl�mos anos, em especial no mercado de construção de pequenos projetos residenciais ou comerciais, que tem movido o 
setor diante da profunda recessão vivida pela economia brasileira, é possível verificar que todo este processo de planejamento de 
a�vidades não tem recebido a devida importância, sendo suprimidos pela necessidade de comprovações junto aos órgãos 
financiadores, os quais já tem padrões específicos, e além disso, com uma enorme quan�dade de profissionais que oferecem suporte 
para este preenchimento, evitando possíveis erros que possam levar a atrasos nas aprovações necessárias.

Este cenário faz com que os profissionais, gestores dos projetos, não desenvolvam o seu planejamento de a�vidades em 
atendimento às boas prá�cas de gerenciamento, sendo este processo feito em função de documentos necessários. Em alguns 
momentos, o profissional passa a se basear apenas no atendimento a estas exigências, as quais obviamente não deixam de ter 
importância em função da necessidade de recursos financeiros. Este foco acarreta consequências nega�vas ao projeto, tais como:

· Não são captados desejos e expecta�vas do cliente, ou seja, o profissional muitas vezes não consegue definir o escopo por não 
ter iden�ficado o sonho do cliente, aumentando o risco de não atendimento às expecta�vas do cliente, além de uma série de alterações 
durante a execução, com a necessidade de retrabalhos;

Na minha vida profissional já atuei em projetos de pequeno à grande porte, com Planejamento, Gestão e Controle, sendo 
diariamente orientado por prazos, cronogramas, histogramas de recursos, onde também já havíamos realizado a avaliação do escopo 
do projeto, resultando na EAP (Estrutura Analí�ca do Projeto) com as principais entregas para que as a�vidades pudessem ser 
es�madas em prazo e quan�dade de recursos, além de sequenciadas no cenário da obra.

Cronogramas e acompanhamento de prazos
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· As a�vidades são dimensionadas com o prazo e quan�dade de recursos corretos, reduzindo a improdu�vidade, não 
permi�ndo ainda a existência de folgas excessivas;

Por fim, que estes bene�cios apresentados levem todos os profissionais a um momento de reflexão, com o obje�vo de uma 
melhoria dos serviços prestados, visando uma maior organização de a�vidades, agregando valor a todo o projeto, com a obtenção de 
maiores ganhos financeiros ao término das a�vidades.

Este gerenciamento profissional dos projetos tem como consequência a obtenção de melhor qualidade no serviço prestado, 
além da maior sa�sfação dos clientes com a realização de seus desejos e expecta�vas, e assim o serviço passa a ser mais valorizado com 
um valor agregado maior. Desta forma o profissional pode ter um incremento nos seus ganhos.

O cenário atual exige uma atuação profissional no gerenciamento de projetos de pequeno porte, tal como aplicada em grandes 
projetos com um controle dos custos incorridos, planejamento detalhado, acompanhamento detalhado (diário) e divulgação da 
evolução das a�vidades, adoção de ações corre�vas, avaliação de fatores impactantes em tempo e custo, estabelecimento de ro�nas 
de acompanhamento junto ao cliente. Vale lembrar que este pode ser uma pessoa que não tenha qualquer conhecimento ou afinidade 
ao ambiente de obras.

· O cliente passa a ter maior confiança no profissional em função do detalhamento e acompanhamento realizado do projeto, 
com prazos fac�veis para realização das entregas ou definição de novas datas.

Com todos os bene�cios apresentados para a qualidade, custo e tempo dos projetos, e o novo cenário econômico de retomada 
econômica  existente no Brasil,  está evidente a necessidade de uma propagação da cultura de planejamento, execução e 
gerenciamento aplicada em grandes projetos nacionais e internacionais, para os pequenos projetos, em especial de construção, com a 
finalidade de eliminar desperdícios, o�mizar a�vidades e processos, acompanhar os prazos ao longo da execução com o 
estabelecimento de metas a�ngíveis dentro da capacidade dos recursos mobilizados e estabelecer novos métodos para divulgação do 
andamento das a�vidades, com o uso das novas tecnologias existentes (evitando o famoso convite para uma ida a obra). 

Este incremento nos ganhos apresentado no parágrafo anterior, também pode ser ampliado com esse maior “profissionalismo” 
e adoção de boas prá�cas de planejamento e busca da melhoria produ�vidade na execução das a�vidades. Um projeto gerenciado 
corretamente e com um cronograma confiável e desafiador traz os seguintes bene�cios:

· Maior confiança nos prazos estabelecidos para programação da mobilização dos recursos necessários (humanos e materiais), 
reduzindo o excesso de estoques de materiais e equipamentos e a contratação de mão de obra fora do período de u�lização previsto;

Esta mudança de cultura de gerenciamento também permite uma melhor condução financeira de todo o projeto, com o 
estabelecimento de uma programação de custos apurada, além de pagamentos que serão realizados pelo cliente através dos critérios 
definidos na EAP. Desta forma, além da melhoria na gestão financeira, também é possível eliminar o “trauma” histórico que muitas 
pessoas têm, em especial em projetos de construção e reformas residenciais ou comerciais, quando a cobrança é realizada mesmo sem 
a produ�vidade e evolução planejadas até aquela etapa.

O texto é assinado pelo Engenheiro de Produção-Mecânico Glauber Mar�ns Lega�, capacitado em gerenciamento de projetos, 
com MBA em Gestão Empresarial e associado da ASSEARA.

Além dos itens acima listados, é importante ressaltar que em muitos destes pequenos projetos, a execução das a�vidades é 
entregue a um mestre de obras, que pela sua experiência e histórico de projetos realizados assume todo o trabalho de construção. 
Desta forma, todo processo apresentado ao longo deste ar�go não é u�lizado, sendo subs�tuído pelo amadorismo na execução, 
acompanhamento, divulgação e entrega do projeto.

· O sequenciamento das a�vidades observa as diversas interdependências existentes, impedindo conflitos e interrupções de 
serviços ao longo da execução;

Venha fazer parte do nosso grupo de beneficiários!

Consulte todas as condições na
sede da ASSEARA ou através

do telefone 35 3291 1915.

PLANO DE SAÚDE FAMILIAR - Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)PLANO DE SAÚDE FAMILIAR - Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)

PLANO ODONTOLÓGICO: - por apenas: R$25,00 (individual)PLANO ODONTOLÓGICO: - por apenas: R$25,00 (individual)

PLANO DE SAÚDE FAMILIAR - Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)

PLANO ODONTOLÓGICO: - por apenas: R$25,00 (individual)

Aqui você conta com Plano de Saúde e Odontológico!
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Para facilitar o acesso às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e promover o aperfeiçoamento da qualidade das 

obras e serviços prestados à sociedade, o CREA-MG formalizou, junto ao Confea, contrato com a ABNT. O acesso às normas já estava 

disponível desde abril de 2018, e con�nua aberto para funcionários e com desconto para profissionais em dia com o Sistema. Com a 

parceria, o CREA-MG tem acesso ao banco de dados da ABNT Coleção, que contem 8.500 normas num total de 27 mil documentos e 

também às normas técnicas vigentes no acervo da Associação Mercosul de Normalização (AMN). “O acesso às normas da ABNT vai nos 

manter atualizados para entregar obras e serviços em conformidade com as melhores técnicas”, destacou o presidente do CREA-MG, 

engenheiro civil Lucio Borges. De acordo com o diretor-adjunto de Negócios da ABNT, Odilão Bap�sta Teixeira, apenas os funcionários 

dos CREAs podem consultar o banco de dados da ABNT Coleção. “O acesso dos funcionários ocorre por meio de logins específicos. Não 

há limite de usuários, mesmo que simultâneos. Já os profissionais do Sistema podem consultar as normas na sede dos CREAs e nas 

inspetorias com o suporte dos funcionários”, ressaltou.
Bene�cios e contrapar�da - Entre os bene�cios estão a visualização completa e impressão dos documentos, a disponibilidade de 

baixar os arquivos em PDF, a consulta aos relatórios dos acessos efetuados, além de descontos para a aquisição do material (50% para os 

profissionais em dia com os CREAs e 60% para aqueles que, adicionalmente, são associados à Mútua). Haverá também descontos para 

os cursos ofertados pela ABNT.  Uma das contrapar�das do Sistema Confea/Crea é a indicação de profissionais para integrar os Comitês 

Brasileiros e os Organismos de Normalização Setorial da ABNT para elaboração de normas técnicas.
Como se faz uma norma - O processo de elaboração de um documento técnico da ABNT é iniciado a par�r de uma demanda que 

é analisada e, sendo viável, é levada ao Comitê Técnico correspondente para a inserção em seu Programa de Normalização Setorial. O 

assunto é discu�do amplamente pelas Comissões de Estudo, com a par�cipação aberta a qualquer interessado, independentemente de 

ser ou não associado à ABNT, até a�ngir consenso, gerando então um Projeto de Norma. Antes de ser homologado, o projeto é 

subme�do à Consulta Nacional, que é aberta à par�cipação de qualquer pessoa ou en�dade. As sugestões recebidas nesta fase são 

analisadas e consolidadas no documento técnico final.

Considerar “comuns” os serviços de engenharia foi o principal ques�onamento apresentado por engenheiros, arquitetos, 

advogados e empresários que par�ciparam da audiência pública promovida pelo Ministério da Economia para debater e receber 

contribuições para a ementa que sugere alterar o ar�go 01, do Decreto 5.540 que trata do Pregão Eletrônico.
Vigindo há 14 anos, a atual redação do ar�go determina que: “A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo 

com o disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, des�na-se à aquisição de bens e serviços comuns...”. A 

ementa propõe que a des�nação alcance “inclusive os de engenharia”, e aí recai o ques�onamento de boa parte de lideranças e 

profissionais que representaram o Sistema CONFEA/CREA, durante a audiência. Entre eles, Joel Krüger, engenheiro civil que preside o 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e Luciano Guimarães, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU-BR).
Logo no início da audiência -  comandada por Wesley Lira, diretor do Departamento de Normas,  Andrea Anche, diretora de 

Logís�ca e  Rogério Daniel,  Secretário de Gestão, do Ministério -  Krüger pediu que o ministério definisse melhor o que seria  “um 

serviço comum de engenharia”, já que, para os engenheiros, “existem serviços comuns e existem serviços de engenharia”. “Ao contrário 

do comum, os serviços de engenharia exigem conhecimento especializado”, disse o presidente do Confea. Diante do alerta, Lira propôs 

de pronto uma reunião com CONFEA e CAU para definir a questão com maior clareza. Guimarães, por sua vez, indagou que estudo teria 

sido feito para determinar a qualidade de um produto e “qual o conceito u�lizado para a definição do que seria um serviço comum em 

engenharia e arquitetura”? 
12 mil obras paralisadas - Fa�ma Có, engenheira civil e presidente do CREA-DF, chamou atenção para o fato de que “no Tribunal 

de Contas, muitos analistas não são engenheiros ou arquitetos, por exemplo, e, por falta de conhecimento mais específico, julgam tudo 

como superfaturamento”. Criado para, segundo o ministério, melhorar normas e plataformas tecnológicas que sustentam os processos 

licitatórios no âmbito do poder público federal, movimentando R$ 48 bi nos úl�mos anos, o Pregão Eletrônico se tornou a�vidade 

essencial para o estado poder funcionar. 
Sem discordar do pregão em si, mas do critério usado para a contratação de determinados serviços, os par�cipantes da audiência 

trataram também da u�lização de robôs nos lances licitatórios. Para eles, essa interferência faz com que o preço das obras baixe a 

índices que não permitem sua realização e gera obras paralisadas país afora. “12 mil delas”, segundo Wagner Cardoso e Evaristo 

Pìnheiro, da Confederação Nacional da Indústria. Ambos destacaram que “o foco da en�dade é o uso de pregão eletrônico para 

contratação de serviços de engenharia”. Estudos indicam que empresas focam na quan�dade e não na qualidade de lances, e nem 

sempre uma mesma solução constru�va pode ser aplicada em vários �pos de terreno, alertam. “Para se fazer engenharia precisamos 

inovar. Contratar pelo menor preço sempre não implica em eficiência”, defenderam.

Aproveite os descontos para aquisição de normas da ABNT

Governo abre consulta pública sobre mudanças nas regras do pregão 
e profissionais de engenharia e arquitetura ques�onam
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