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RESUMO 

Os projetos de logística por sua complexidade vêm sendo gerenciados 

utilizando diversas metodologias de gestão de projetos. Para todos os projetos deve 

ser aplicada modalidade de contratação de serviços desde a fase de definição de 

escopo até a execução do projeto. Dentre estes tipos de contratação, uma 

modalidade crescentemente utilizada é a contratação tipo turn-key.  Turn-key é um 

sistema de contratação no qual a contratante especifica uma obra, seja ela uma 

geração de energia, uma obra, uma fábrica e a contratada providencia tudo, desde o 

material até, principalmente, a gestão dessa obra somente entregando a mesma ao 

contratante quando já operacional. A palavra turn-key, na tradução literal, significa 

obra pronta para “virar a chave” na qual a empresa contratada fica obrigada a 

entregar a obra em condições de pleno funcionamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 

 

Como metodologia foi desenvolvida dois tipos de pesquisa: a pesquisa 

bibliográfica – conceitos abordados em livros, internet e a pesquisa de campo – 

realizada na indústria multinacional líder no segmento de refrigerante, com os relatos 

dos funcionários e participação direta nos projetos desenvolvidos no setor da 

logística.  
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INTRODUÇÃO 
 

A Gestão de Projetos vem sendo aplicada nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Na logística onde a complexidade dos empreendimentos é grande, 

um eficiente gerenciamento de projeto pode garantir o sucesso e reduzir os impactos 

de atrasos e mudanças que ocorrem durante a execução do empreendimento. 

Desde o projeto de criação de uma nova rota, mode de estocagem, planejamento de 

compra e venda, existem diversos exemplos de empreendimentos onde a gestão de 

projetos traz vantagens competitivas.  

Para a execução de um empreendimento, o cliente idealizador do projeto 

geralmente realiza a contratação de uma ou mais empresas que irão planejar, 

projetar e executar as tarefas necessárias para conclusão do projeto. No mercado 

são aplicadas várias modalidades de contratação, diferindo entre si principalmente 

pelo risco que cada uma das partes (contratante e contratada) assumem. Estas 

modalidades são agrupadas em três categorias: contratação de preço global, 

contratação por custos reembolsáveis e contratação por tempo e material.  

Dentro da categoria de contratação por preço global, atualmente uma das 

modalidades de contrato procurada pelas empresas tem sido o contrato do tipo 

Turn-key. Por envolver várias especialidades de engenharia, o gerenciamento de 

projetos tipo Turn-key exigem um alto grau de planejamento e controle. Turn-key é 

um tipo de operação empregada em processos licitatórios no qual a empresa 

contratada fica obrigada a entregar a obra em condições de pleno funcionamento, 

onde tanto o preço do serviço quanto o prazo para entrega são definidos no próprio 

processo.  

Turn-key, em princípio, significa um contrato pelo qual o contratante fornece o 

que for necessário para um determinado fim. Turn-key contratação é por vezes 

também referido como "Turn-key Lump Sum" ou "LSTK", salientando o objetivo de 

barganha entre as partes, com as responsabilidades atribuídas ao empreiteiro para 

entregar o projeto no tempo e para um nível de desempenho exigido, em troca de 

pagamento de um preço fixo. O fluxo bidirecional de informações entre o cliente e 

fornecedor torna-se fator decisivo para o sucesso do empreendimento, de forma que 

se possa garantir um bom andamento e satisfação das partes envolvidas.
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A busca incessante pelo aumento da produtividade com qualidade e menor 

custo faz com que as empresas estejam se adaptando a novos tipos de gestão. 

O just in time é um modelo de gestão que recentemente tem merecido grande 

destaque na produção com técnicas de estoque zero, eliminação do desperdício e 

um sistema de melhoria contínua do processo. É uma filosofia completa que inclui 

aspectos de administração de materiais, gestão da qualidade, arranjo físico, projeto 

do produto, organização do trabalho e gestão de recursos humanos. 

Exigindo cada vez mais dos funcionários metas mirabolantes em vendas e 

tempo recordes de produção o just in time é uma ferramenta que apresenta 

condições para atingir o objetivo das empresas de gestão de produção e para a 

aplicabilidade desta metodologia é necessário que a empresa esteja preparada tanto 

culturalmente quanto na infra-estrutura, pois o ambiente deve estar apropriado para 

a grande rotatividade dos materiais. E tendo em vista o crescimento da modalidade 

de contratações do tipo Turn-key já abordada na introdução, o objetivo deste estudo 

foi realizar uma avaliação deste método, além de analisar seus pontos positivos e 

negativos com base em um estudo de caso realizado em uma multinacional para a 

melhoria da infra-estrutura do setor de suprimentos que tem como meta pôr em 

prática o just in time. 

Ao longo do projeto será mostrado o conceito da gestão de projetos, os 

riscos, as vantagens, a estrutura organizacional, os prazos e a contratação em Turn-

key.
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CAPÍTULO I 

GESTÃO DE PROJETOS 

O CONCEITO 

 

 O novo ambiente de negócios caracterizado por um enxugamento das 

empresas e equipes cada vez mais distantes geograficamente apresenta um desafio 

gerencial na integração de profissionais. Deve-se maximizar a consistência, 

eficiência, qualidade e produtividade em projetos para apresentação de melhores 

resultados, em tempos cada vez mais reduzidos.  

O primeiro fator gerador de mudanças é aquele promovido pela evolução 

acelerada e contínua da tecnologia. Além disso, o mercado está cada vez mais 

competitivo, as margens de lucro cada vez menores e padrões mais exigentes de 

qualidade. A resposta a este desafio passa pelo desenvolvimento de técnicas, 

metodologias, tecnologias e as melhores práticas de gerenciamento de projetos.  

Devemos “gerenciar” nossos “projetos” para garantir aos nossos clientes e 

fornecedores que as surpresas não existirão, para agilizar tomadas de decisão, para 

facilitar e orientar as revisões do projeto, otimizar a alocação de recursos, para 

documentar e facilitar estimativas para futuros projetos, e que os nossos projetos 

não serão passíveis de atrasos, aumento de custo ou perda de qualidade. Uma vez 

que as informações estão estruturadas, os riscos mapeados e os recursos humanos 

e materiais conhecidos, o sucesso é tanto para o empreendedor quanto para o 

cliente. 

De acordo com Nascimento (2007) existem várias definições para a palavra 

projeto. Dentre elas, a definição mais usada atualmente é referida pelo PMI® em seu 

PMBOK® (ANSI/PMI 99-001, 2004) como “um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. (DINSMORE, 1992, p.19) define 

projeto de forma similar ao PMI®, como “um empreendimento com começo e fim 

definidos, por pessoas, para cumprir metas estabelecidas. 

A variável esforço temporário refere-se à duração dos projetos. Todos os 

projetos possuem uma data definida para início, bem como um prazo para 

terminarem. Quanto à “criar um produto/serviço ou resultado exclusivo” refere-se à 
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singularidade de cada projeto. Os projetos são esforços exclusivos. Mesmo em 

projetos similares existem peculiaridades que os diferenciam, tornando-os exclusivos 

em questões como prazo, custo, qualidade, equipe designada para o trabalho, 

recursos, dentre outras.  

Os projetos geralmente são:  

ü Executados por pessoas; 

ü Restringidos por recursos limitados; 

ü Planejados, executados e controlados 

 
1.1 A Estrutura do Gerenciamento de Projetos  
 

Durante os últimos trinta anos uma revolução vem ocorrendo na introdução e 

desenvolvimento de novas estruturas organizacionais. Os executivos perceberam 

que as organizações devem ser mais dinâmicas, ou seja, elas devem ser capazes 

de se reestruturar rapidamente conforme as necessidades do mercado. (Kerzner, 

2001). 

Como alternativas a rigidez da estrutura organizacional funcional ou 

tradicional surgiram as estruturas projetizada e a matricial. A estrutura matricial, que 

é uma combinação da funcional e da projetizada, ainda pode ser dividida em 

matricial fraca, equilibrada e forte. 

Segundo Meredith (2000), a estrutura projetizada, mais nova que a estrutura 

funcional, vem apresentando um rápido crescimento nas últimas décadas. O autor 

argumenta que muitas são as razões para a popularização deste tipo de estrutura 

organizacional, agrupando-as em quatro tópicos principais. Primeiramente, a 

velocidade de resposta e a orientação ao mercado tornaram-se uma exigência para 

a obtenção de sucesso nos dias de hoje. Em segundo lugar, o desenvolvimento de 

novos produtos, processos ou serviços regularmente requer informações das mais 

diferentes áreas de conhecimento. Em terceiro lugar, a rápida expansão de 
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novidades tecnológicas em praticamente todas as áreas das empresas, tende a 

desestabilizar a estrutura das mesmas. Por fim, uma grande parte da alta 

administração das organizações não se sente muito confiante no entendimento e na 

coordenação de todas as atividades que correm dentro de suas organizações. 

1.2 A Estrutura Funcional 

A estrutura funcional coloca o projeto a ser executado dentro de um dos 

departamentos técnicos da empresa. Com isso o responsável pelo projeto passa a 

ser o gerente funcional deste departamento. As vantagens e desvantagens deste 

tipo de estrutura para projetos está na Tabela 1. 

Tabela 1 - Estrutura Funcional (Fonte: Adaptado de MEREDITH, 2000, p 87) 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

Ø Existe uma grande flexibilidade no 
uso dos recursos humanos 
necessários ao projeto 

Ø Especialistas em determinado 
assunto podem ser utilizados em 
diferentes projetos; 

Ø Os especialistas de um mesmo 
departamento podem ser 
facilmente reunidos para 
compartilhar conhecimentos e 
experiências; 

Ø O departamento funcional é a 
base para a continuidade do 
conhecimento tecnológico, 
quando um indivíduo deixa o 
projeto ou mesmo a empresa; 

Ø O departamento funcional 
proporciona um caminho natural 
para o crescimento dos indivíduos 
cuja especialidade está na área 
funcional. 

Ø O cliente não é o foco das 
atividades do departamento que 
gerencia o projeto 

Ø O departamento funcional tende a 
ser orientado em direção às suas 
atividades particulares; 

Ø A responsabilidade total do 
projeto não é delegada a nenhum 
funcionário em específico; 

Ø As respostas às necessidades 
dos clientes são lentas; 

Ø Existe uma tendência de 
subestimar o projeto; 

Ø A motivação das pessoas 
alocadas no gerenciamento do 
projeto tende a ser pequena em 
relação ao mesmo; 

Ø Este tipo de estrutura 
organizacional não facilita uma 
abordagem holística em relação 
ao projeto. 

 
 
1.3 A Estrutura Projetizada 
 

Antigamente, as empresas podiam sobreviver com somente uma ou talvez 

duas linhas de produtos. Com isso, a estrutura funcional satisfazia as necessidades 

de controle dos projetos. Com o passar dos anos, as empresas descobriram que sua 

sobrevivência dependia de uma diversificação de seus produtos, isto é, possuir 

múltiplas linhas de produtos, e uma grande integração das tecnologias. Conforme a 

complexidade das organizações aumentava, os gerentes descobriam que as 
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atividades de projeto não estavam sendo integradas de maneira efetiva. Com isso, 

os gerentes começaram a procurar por novas estruturas organizacionais que iriam 

permitir uma maior integração e resolver os problemas, surgindo a estrutura 

projetizada. 

Segundo Kerzner (2001), a maior vantagem da estrutura projetizada é que um 

único indivíduo, o gerente de projetos, mantém uma autoridade completa sobre o 

projeto como um todo. No entanto, este tipo de estrutura cria uma divisão dentro da 

empresa. A Tabela 2 sintetiza os pontos fortes e fracos deste tipo de estrutura. 

 

Tabela 2 - Estrutura Projetizada (Fonte: adaptado de MEREDITH, 2000, p 92) 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

Ø Gerente de projeto tem total 
autoridade sobre o projeto; 

Ø Todos os membros do projeto 
encontram-se sob a 
responsabilidade do gerente do 
projeto; 

Ø As comunicações são facilitadas 
em comparação à estrutura 
funcional; 

Ø Os membros do time do projeto 
possuem uma forte identidade 
própria e, com isso, tendem a 
desenvolver um alto nível de 
comprometimento com o projeto; 

Ø A possibilidade de se tomar 
decisões rápidas é maior; 

Ø Existe uma unidade de comando 
dentro do projeto; 

Ø Estruturas projetizadas são 
estruturalmente simples e 
flexíveis, e relativamente fáceis de 
se compreender e implementar; 

Ø A estrutura organizacional tende a 
permitir uma abordagem holística 
ao projeto. 

Ø Quando a organização tem vários 
projetos, é comum que vários 
novos grupos sejam criados, isto 
pode ocasionar duplicidade de 
trabalho; 

Ø As pessoas com conhecimentos 
específicos sobre determinados 
assuntos tendem a serem 
alocadas aos projetos quando 
elas estão disponíveis e não 
quando elas são necessárias para 
o projeto; 

Ø Para projetos de alta tecnologia, o 
fato dos especialistas 
pertencerem” aos setores 
funcionais é um grande problema 
para o gerente de projetos, pois 
ele precisa do trabalho destes 
especialistas constantemente; 

Ø Estruturas projetizadas tendem a 
apresentar uma certa 
nconsistência na maneira pela 
qual as políticas e procedimentos 
internos da empresa são 
cumpridos; 

Ø Existe uma considerável incerteza 
sobre o que irá v ocorrer com os 
membros da equipe do projeto 
quando o mesmo terminar. 
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1.4 As Estruturas Matriciais 
 

A estrutura matricial combina as estruturas funcional e projetizada para formar 

uma estrutura híbrida com características das duas “estruturas-mãe”. Em paralelo à 

estrutura funcional, sob a responsabilidade dos gerentes funcionais, são criados 

grupos de projeto, sob a responsabilidade de gerentes de projetos. Os grupos de 

projeto utilizam as mesmas pessoas que pertencem aos setores funcionais. Estes 

passam a ter dois tipos de trabalho, um relativo ao seu setor funcional e outro 

relativo ao projeto do qual estão participando; e dois “chefes” diferentes, o gerente 

funcional e o gerente do projeto. 

A estrutura matricial pode apresentar-se sob diversas formas. A primeira 

delas é a estrutura matricial fraca. Ela é mais parecida com a estrutura funcional e 

os gerentes funcionais possuem um maior poder em comparação aos gerentes de 

projeto. Outro tipo é a estrutura matricial forte. Este tipo de estrutura aproxima-se 

mais da estrutura projetizada, onde os gerentes de projeto possuem uma maior 

influência sobre os funcionários da empresa do que os gerentes funcionais. Uma 

terceira estrutura matricial é a estrutura matricial equilibrada, onde os gerentes de 

projeto e os gerentes funcionais possuem o mesmo nível de influência sobre o 

trabalho e as pessoas que o executam. 
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Tabela 3 - Estrutura Matricial (Fonte: adaptado de MEREDITH, 2000, p 96) 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

Ø Existe um responsável pelo 
projeto como um todo: o gerente 
do projeto; 

Ø Devido ao fato do projeto estar 
distribuído ao longo das divisões 
da empresa, ele pode utilizar toda 
a capacidade técnica da mesma; 

Ø Existe uma ansiedade menor 
sobre o que irá ocorrer com as 
pessoas envolvidas com o projeto, 
ao fim do mesmo; 

Ø As respostas às necessidades 
dos clientes são rápidas; 

Ø A estrutura matricial é flexível; 
Ø O projeto possui representantes 

das unidades administrativas da 
empresa; 

Ø Devido ao fato de, normalmente, 
ocorrem vários projetos 
simultaneamente nas empresas, a 
estrutura matricial permite uma 
maior otimização do uso dos 
recursos da empresa. 

Ø Podem existir dúvidas quanto à 
responsabilidade pela tomada de 
uma decisão dentro do projeto, 
isto pode atrasar a realização do 
mesmo;  

Ø Os diferentes gerentes de projeto 
podem 

Ø “competir” pelos recursos técnicos 
disponíveis na empresa, fazendo 
com que o uso dos mesmos deixe 
de ser realizado da melhor 
maneira possível;  

Ø Em estruturas matriciais fortes, o 
problema do atraso na conclusão 
do projeto é tão grave quanto na 
estrutura projetizada; 

Ø É necessário que o gerente de 
projetos possua uma habilidade 
especial em negociar recursos 
com os gerentes funcionais; 

Ø A estrutura matricial viola o 
princípio de gerenciamento da 
unidade de comando: os 
funcionários da empresa possuem 
dois chefes, o gerente do projeto 
e o gerente funcional. 

 
 

Para o efetivo gerenciamento de um projeto, a equipe que irá executá-lo 

necessita estar organizada segundo uma estrutura. É esta estrutura que irá definir a 

sistemática de trabalho do grupo com o objetivo de entregar os resultados do projeto 

ao cliente no prazo previsto, dentro do custo programado e segundo as 

características técnicas definidas inicialmente. 

 
1.5 O Processo de escolha de uma estrutura organizacional 
 

Não existe uma estrutura organizacional única para todos os casos. Para 

cada diferente projeto existe uma estrutura mais adequada. No início de cada projeto 

deve ser feita uma análise individual de vários fatores para se definir qual é a 

estrutura organizacional mais adequada para o mesmo. 

Kerzner (2001) levantou os seguintes fatores que, segundo ele, influenciam a 

escolha da estrutura organizacional de um projeto: tamanho do projeto, duração do 

projeto, experiência da organização no gerenciamento de projetos, filosofia da alta 
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gestão da empresa quanto ao gerenciamento de projetos, localização física do 

projeto, recursos disponíveis e aspectos específicos do projeto. 

Por outro lado, Kerzner (2000) investiga a maturidade em gerenciamento de 

projetos em uma empresa segundo cinco fases de um ciclo de vida genérico, quais 

sejam: embrionária; reconhecimento da alta administração; reconhecimento da 

média gerência; crescimento e maturidade. A Figura 1 ilustra o modelo. 

 

Figura 1 – Ciclo de Vida em Gerenciamento de Projetos. (extraída de 

KERZNER; 2000). 

As principais características da fase embrionária referem-se ao 

reconhecimento da importância do gerenciamento de projetos para a empresa. O 

reconhecimento da importância do gerenciamento de projetos pela alta 

administração, pode ser percebida pelos seguintes pontos: visibilidade em termos de 

suporte; entendimento da disciplina de gerenciamento de projetos; o 

estabelecimento de patrocinador no nível executivo e postura favorável na mudança 

da forma de fazer negócios. As principais características da terceira fase se referem 

à gerência de linha. A fase de crescimento é caracterizada pelo desenvolvimento de 

uma metodologia de gerenciamento de projetos pela empresa e comprometimento 

com as atividades de planejamento. A última fase, a de maturidade, refere-se ao 

desenvolvimento de um sistema formal de controle gerencial que integre custos e 

prazos, além do desenvolvimento de um programa educacional com o intuito de 

aumentar as competências em gerenciamento de projetos na empresa
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Meredith (2000) resumiu o processo de escolha da estrutura organizacional de um 

projeto em seis passos: 

 1. Definir os resultados específicos desejados com o projeto;  

2. Determinar as tarefas-chave para atingir os resultados definidos e 

identificar quais departamentos da empresa precisarão ser acionados;  

3. Seqüênciar as tarefas-chave e agrupá-las de maneira lógica;  

4. Determinar à quais sub-sistemas do projeto os grupos de tarefa serão 

alocados;  

5. Identificar quais características especiais do projeto e da empresa podem 

afetar a maneira pela qual o projeto deve ser organizado e;  

6. Considerar as informações acima em relação às vantagens e desvantagens 

de cada tipo de estrutura organizacional para tomar a decisão final. 

Apesar da escolha ser determinada pela situação específica de cada projeto, 

Meredith (2000) argumenta que existe uma parcela intuitiva no processo de escolha 

da estrutura organizacional do projeto, por parte de quem toma a decisão final. 

1.6 Sucesso do Gerenciamento de Projetos 
 

Elementos como a especificidade do serviço ou produto, o tempo e 

acomplexidade são algumas das principais características do projeto. Para saber-se 

se um projeto foi bem-sucedido ou não, consideram-se pontos que devem ser 

observados durante o desenvolvimento do mesmo e que foram enumerados na fase 

de planejamento do mesmo. A idéia é procurar seguir o mais próximo do pensado 

para resultados de prazo, custo, qualidade, etc. O sucesso em qualquer projeto é 

determinado pelo atendimento dos objetivos (eficácia) e não somente do quão bem 

o projeto foi conduzido (eficiência). Os objetivos do projeto devem estar diretamente 

ligados aos objetivos estratégicos da empresa. 

Quanto menor o projeto maior a probabilidade de sucesso. Qualquer projeto 

pode ser um sucesso se todos os fatores chaves forem seguidos. Etapas curtas 

significam menor corpo para gerenciar e promovem um melhor feedback. O 

Planejamento deve ocorrer em vários níveis: projeto, etapa, dia-a-dia. A qualidade 
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no processo de desenvolvimento de projetos proporciona melhorias tanto na 

qualidade do produto, quanto na eficiência do seu processo de produção. 

Abaixo temos alguns fatores que devemos levar em consideração para o 

sucesso de um projeto: 

- Envolvimento do usuário; 

- Suporte executivo; 

- Objetivos de negócio claros; 

- Gerente de projeto com experiência; 

- Marcos pequenos; 

- Requerimentos básicos firmes; 

- Equipe competente; 

- Planejamento adequado. 

 
1.7 Fracasso do Gerenciamento de Projetos 

 
O fracasso do projeto pode ser definido como o não atendimento das 

necessidades dos Stakeholders explicitadas pelo objetivo do projeto. O não 

atendimento destas necessidades deve ser verificado tão logo comece a ocorrer. 

Observá-lo somente no final de um projeto pode ser tarde demais, devido ao alto 

impacto negativo causado no projeto como um todo. 

Fatores que podem causar falhas no projeto: 

- Aumento de custos; 

- Controle inadequado; 

- Planejamento insuficiente; 

- Mudanças de escopo; 

- Metas mal definidas; 

- Conflitos de poder; 
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- Falta de um patrocinador; 

- Conhecimento técnico insuficiente da equipe; 

- Falta de padronização; 

- Desconhecimento dos envolvidos sobre os reais objetivos do projeto; 

1.8 O que é um contrato Turn-key? 

 

Contrato Turn-key é um acordo comercial em que um projeto é entregue em 

um estado concluído.  Este tipo de contrato é comumente usado para projetos de 

construção civil que vão desde construções simples até construções em grande 

escala de desenvolvimento. Sob um contrato de montante fixo tradicional, o 

proprietário se compromete a pagar ao desenvolvedor para concluir um projeto que 

é construído com as especificações do proprietário. O proprietário tem autonomia 

para tomar decisões ao longo do projeto, e para fazer as alterações necessárias. 

Neste tipo de contrato a contratante é geralmente deixado de fora do processo de 

construção propriamente dito, deixando a contratada tomar todas as decisões 

referente aos problemas da construção.  

Com um contrato Turn-key, um construtor ou desenvolvedor completa tanto a 

construção e os acabamentos em casa antes de entregá-lo ao proprietário.  Ao 

proprietário é muitas vezes oferecido a chance para selecionar acabamentos, 

incluindo cortinas, as cores da pintura e carpetes.  

Alguns proprietários podem escolher um contrato Turn-key plus, o que deixa o 

desenvolvedor com algum interesse financeiro a longo prazo no projeto. Por 

exemplo, um construtor irá construir um estabelecimento de varejo para um 

proprietário, e o construtor irá receber um percentual da receita bruta, por um 

período de tempo específico. Isto pode estimular o construtor ou desenvolvedor para 

tomar decisões de construção com base nas necessidades de longo prazo do 

projeto, ao invés de apenas as decisões de curto prazo necessário para obter o 

trabalho feito. 
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1.9 O que é uma “chave na mão” ou “virar a chave”? 

 
Um dos sinônimos utilizados para explicar a modalidade Turn-key é a 

expressão “chave na mão” ou “virar a chave”. A chave na mão é um tipo de negócio 

ou operação que está pronto para usar no momento da compra ou entrega. Este tipo 

de empreendimento é vendido para uma empresa, um empresário completamente 

pronto para operar. Podem haver muitos tipos de negócios que incluem um monte 

de que uma pessoa precisa para começar, mas não são todas as empresas Turn-

key. Essencialmente, um negócio só é verdadeiramente Turn-key se ele está pronto 

para operar sem a necessidade de o comprador a realizar um trabalho adicional. Um 

exemplo de uma chave na mão é um negócio de franquia que é completo com tudo 

o que uma pessoa precisa para começar.   

Por exemplo, uma franquia Turn-key pode incluir instruções para a execução 

do negócio, equipamentos, materiais de marketing, e até mesmo um edifício que 

está configurado para a franquia. Muitas vezes, estes tipos de empresas de franquia 

também tem uma reputação estabelecida que ajuda o novo empresário para ter uma 

melhor chance de sucesso.  É importante notar, no entanto, que algumas franquias 

não estão verdadeiramente prontas para operar. Muitos requerem novos 

franqueados para encontrar seus próprios locais, por exemplo. Outro exemplo do 

que é chave na mão é um site que está pronto para operar. Uma pessoa pode estar 

interessada em vender cesta online. Em vez disso, de iniciar seu negócio a partir do 

zero, ele pode comprar um site pronto-a-operar. Depois que o site é transferido para 

ele, ele deve ser capaz de imediatamente começar a vender cestas online. 

Muitas vezes, as pessoas igualam a palavra chave na mão pensando que 

será mais fácil de operar e lucrar no empreendimento, porém este tipo de negócio é 

geralmente mais fácil para começar, mas ainda leva uma boa dose de esforço para 

ser executado, ou seja, chave na mão não é sinônimo de lucratividade, além disso, 

não há garantia de rentabilidade e o seu sucesso geralmente depende dos esforços 

de seu dono. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://www.wisegeek.com/what-is-a-businessperson.htm&usg=ALkJrhg2hNRIHBiOh13piX0PB6pBBifJdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://www.wisegeek.com/what-is-market-research.htm&usg=ALkJrhgNGR9zJGlVFlWs8xZr8fBRISp0xQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://www.wisegeek.com/what-is-inventory.htm&usg=ALkJrhjXSX5jrb4Sp_Gtls-s-gspiBvLpA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://www.wisegeek.com/what-are-franchises.htm&usg=ALkJrhjVuq6EsMbEl2v-IhwR2IWCtJ75KQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://www.wisegeek.com/what-is-a-credit-card.htm&usg=ALkJrhhpnX-z050N2Bs-2mrAAmbOVDueGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://www.wisegeek.com/what-is-profitability.htm&usg=ALkJrhgQT-e9eFQlh18wKgfHpOvsdFX-dA
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CAPÍTULO II 

CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÃO TURN-KEY 

O CONCEITO 

 
 
 

Cukierman e Dinsmore (1981) referem-se a alguns aspectos que influenciam 

na escolha da modalidade contratual. Dentre eles pode-se destacar: o grau de 

envolvimento que cliente deseja sobre a direção dos trabalhos; a disposição do 

cliente de assumir parte ou todos os riscos e a importância que o cliente dá aos 

fatores custo, prazo e desempenho técnico.  

Em resumo, os tipos de contratos são classificados de acordo com os riscos 

que serão assumidos pelo comprador e pelo fornecedor.  

O PMBOK® (ANSI/PMI 99-001, 2004, p. 356) classifica os contratos em três 

categorias amplas. 

 
2.1 Tipos de Contrato 
 

Contratos de preço fixo ou preço global. Esta categoria de contrato 

envolve um preço total fixo para um produto bem definido. Os contratos de preço fixo 

podem também incluir incentivos para que objetivos selecionados para o projeto, 

como metas de cronograma, sejam atingidos ou superados.  

Contratos de custos reembolsáveis. Esta categoria de contrato envolve o 

pagamento (reembolso) para o fornecedor pelos custos reais do fornecedor 

acrescidos de uma remuneração que normalmente representa o lucro do fornecedor.  

Contratos por tempo e material. Os contratos por tempo e material são um 

tipo híbrido de acordo contratual que contém aspectos dos acordos de custos 

reembolsáveis e de preço fixo”.  

Uma modalidade de contratação que vêm crescentemente sendo utilizada no 

mercado é a contratação tipo Turn-key. Os projetos tipo Turn-key englobam todas as 

partes de um projeto, desde o escopo básico até a execução de obras civis, 

montagem de equipamentos e instalação de redes hidráulicas e elétricas. Quando 
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há uma grande obra para execução em modalidade Turn-key, geralmente forma-se 

um consórcio de empresas de especialidades diferentes para assumir a obra. 

 
2.2 Contratos EPC Turn Key 
 

As principais características de um projeto Turn-key são apresentadas a 

seguir conforme Gómez et al (2006).  

Dentre as características dos projetos EPC Turn-key podemos ressaltar o fato 

de que uma mesma equipe irá participar do projeto e da construção do 

empreendimento, desenvolvendo assim um projeto integrado, visando a diminuição 

de custos e maior rapidez.  

Nesse intuito, a proprietária poderá se apoiar nas habilidades do empreiteiro, 

no seu conhecimento e experiência desde as fases iniciais do projeto.  

O primeiro procedimento adotado pela proprietária e o de contratar uma 

empresa consultora (engenharia do proprietário) que irá desenvolver um projeto 

básico de engenharia a partir do qual será realizada a concorrência. De posse do 

projeto básico será possível pré-qualificar quais as empreiteiras tem condições de 

desenvolver o empreendimento.  

Nesse ponto ocorre a transferência de responsabilidades do proprietário / 

consultor para o empreiteiro, que irá então ao assumir o projeto, desenvolvê-lo a 

partir do estado atual do básico (estando o mesmo completo ou não) realizando as 

modificações necessárias para que o projeto executivo seja finalizado.  

Na submissão das propostas os empreiteiros irão complementar o projeto 

básico ou garantir que irão atender todos os requisitos definidos pela proprietária.  

“Nesse momento, o projeto não está totalmente definido, mas o preço global e 

o prazo de entrega do empreendimento estão.” (GÓMEZ et al, 2006, p. 77).  

Ao se desenvolver o projeto executivo, será percebido pela contratada que 

muitas alterações terão que ser realizadas, pois alguns problemas não foram 

previstos no projeto básico. A empreiteira tem a liberdade de realizar essas 

melhorias no projeto desde que as mesmas não estejam em desacordo com os 

requisitos da proprietária. É preciso porém observar que muitas empresas não 
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permitem essas alterações, faz necessário então uma comunicação formal a 

contratante que irá avaliar se as alterações devem de fato ser executadas.  

Nesse tipo de contrato, baseado no padrão FIDIC (Conditions of Contracts for 

EPC / Turn-key Projects – Silver Book), qualquer alteração que se faça necessária e 

não esteja prevista no projeto básico deve ser comunicada a outra parte, o que exige 

mecanismos eficientes de comunicação entre contratado e contratante.  

No desenvolvimento do projeto executivo a proprietária / consultor deverá 

estar atenta e garantir que a contratada está de fato atendendo os requisitos do 

projeto básico e está seguindo os padrões acordados. O que não exime a contratada 

de ser totalmente responsável pelo projeto executivo e sua operação adequada, 

essa checagem é executada somente para verificar se os requisitos básicos estão 

sendo atendidos.  

A contratante pode solicitar mudanças no projeto básico, em comum acordo 

com a contratada, desde que esteja disposta a arcar com os custos adicionais e com 

alterações de prazo (isso se deve ao fato do preço proposto pela empreiteira ter sido 

baseado no projeto básico inicial). A proprietária não pode fazer novas imposições 

sobre a contratada a menos que as exigências estejam de acordo com o projeto 

básico, caso surjam novas alterações a proprietária deverá assumir a 

responsabilidade por quaisquer falhas futuras. Caso a empreiteira esteja atendendo 

todos os requisitos do projeto básico não deverá aceitar interferências da 

proprietária e dos seus consultores.  

Nessa fase do projeto o consultor irá apenas assessorar a proprietária.  

A integração entre as diversas áreas do projeto deverá ser realizada pela 

contratada. Pequenos atrasos na fase inicial de projeto, causarão atrasos 

consideráveis nas demais etapas do empreendimento. Com o cronograma traçado é 

preciso que contratada e contratante tenham uma atitude solidária. A contratada 

trabalhando de modo a cumprir os prazos e a contratante verificando se de fato os 

marcos do cronograma estão sendo seguidos.  

Existem riscos que não podem ser previstos no momento de proposta (fatores 

naturais, alterações na legislação, etc), dependendo da característica desses fatores 

os prejuízos poderão ser divididos entre contratada e contratante (deverá ser alvo de 

negociação entre as partes e expostos no contrato) 
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Para Gómez et al (2006), deve ficar claro que a contratada tem a liberdade de 

seguir à custa de seu próprio risco, salvo problemas de segurança, legais, etc. o 

processo de projeto, já que é totalmente responsável pelo funcionamento e 

performance do empreendimento.  

No que se refere a assuntos técnicos que a contratada não apresente 

capacidade para o desenvolvimento, será designado um terceiro que ficará sobre 

sua responsabilidade. A contratada deve, porém, transmitir à subcontratada todas as 

informações necessárias para o desenvolvimento do projeto e cumprimento dos 

requisitos básicos.  

Uma das dificuldades para a contratada gerenciar o contrato, se deve ao fato 

de projeto, compra de equipamentos/materiais e construção/montagem ocorrerem 

de forma simultânea. Ela deverá garantir a qualidade de materiais e equipamentos 

fornecidos à proprietária.  

As atividades realizadas ao longo do empreendimento devem ser registradas 

com freqüência, caracterizando todo o histórico e podendo ser utilizada 

posteriormente como base para possíveis situações de disputa.  

Durante o desenvolvimento do empreendimento a proprietária deverá manter 

uma equipe (que poderá ser terceirizada) para controlar os pagamentos, avaliar os 

desvios técnicos, controlar o cronograma e acompanhar na obra o desenvolvimento 

dos trabalhos, avaliando sempre a qualidade dos serviços e do fornecimento por 

parte da contratada.  

À contratada por sua vez cabe a responsabilidade de gerenciar todo o 

empreendimento, tendo em vista que as atividades ocorrem de forma simultânea, 

(desenvolvimento do projeto, suprimentos, construção civil e montagem 

eletromecânica).  

A proprietária deverá evitar durante o contrato realizar alterações na lista de 

subcontratados, fornecedores e vendedores, assim como mudar diretrizes 

estabelecidas como, por exemplo, alterar parte do escopo. Sugere-se evitar, pois 

essas alterações implicarão atrasos e desequilíbrios financeiros.  

Em alguns casos é também de responsabilidade da proprietária fornecer 

requisitos básicos para obra (água potável, energia), durante a etapa de testes, 
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fornecer insumos, obter licenças ambientais junto aos órgãos competentes e 

conectar o projeto com o poder público. Caso alguma ou parte dessas implicações 

legais não sejam atendidos a proprietária pode ter que arcar com custos referentes a 

indenizações, etc.  

É ideal que a contratada mantenha no canteiro de obras equipe suficiente 

para realizar reparos e demais alterações que se fizerem necessárias até que o 

empreendimento seja finalizado e a proprietária tenha dado o aceite.  

 
2.3 Prós e Contras da Contratação Turn-Key 
 

A contratação tipo Turn-key tem como característica principal a transferência 

das responsabilidades à empresa que irá prestar o serviço. Pode-se destacar pontos 

positivos e pontos fracos, como descrito abaixo:  

Prós:  

ü O contratado tem possibilidade de obter ganhos percentuais maiores, pois ele 

irá gerenciar todas as ações de construção do empreendimento, ocorrendo assim a 

taxa de administração em tudo o que faz inclusive nas atividades que é especialista; 

ü O cliente ganha “know hall” pela concentração de todas atividades passando 

pelo seu gerenciamento, incluindo etapas de serviço que não são de sua 

especialidade; 

ü O cliente tem grande visibilidade no mercado uma vez que este tipo de 

contratação está se tornando cada vez dia mais requisitadacontratação está se 

tornando cada vez mais requisitada. 

ü O Cliente fica responsável apenas pela “virada das chaves”, não necessitando 

assim ter equipes volumosas com diversas especialidades que não serão 

necessárias para a operação da planta; 

ü O Cliente deixa de ter que gerenciar ações que não agregam valor de 

conhecimento e financeiro ao seu produto final de comercialização, no caso o 

minério. 
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Contras:  

ü O contratado poderá sofrer grandes prejuízos caso não tenha experiência no 

tipo de obra que está vendendo, assim como não ter referências confiáveis de 

quantitativos e características da obra vendida; 

ü Há a necessidade de uma reserva financeira para ser gasta com imprevistos 

durante a execução do empreendimento; 

ü O Cliente não participa do dia-a-dia do projeto, sendo às vezes sujeito a 

aceitar imposições que não foram identificadas na fase de concepção; 

ü O corpo técnico do cliente perde a capacidade/oportunidade de desenvolver 

áreas de engenharia básica tendo em vista somente a execução operacional da 

planta instalada.                                                                                                                              

 



 

30 
 

CAPÍTULO III 

PRAZOS 

O CONCEITO 

 

  É uma data estimada para consumir, entregar ou fazer algo. 
Comprometimento. 
 
 
3.1 Definição das Atividades 
 

A definição de atividades é representada pelos processos que efetivarão o 

cumprimento dos prazos envolvidos no projeto, definição, seqüenciamento e 

estimativa da duração das atividades, desenvolvimento e controle do cronograma. 

O fator de maior impacto nos custos e qualidade de um projeto é a variação 

do tempo 

de execução das tarefas e conseqüente entrega dos produtos e subprodutos de um 

projeto causando conflitos e renegociações. A perfeita sincronia de entrega de 

produtos e subprodutos de fornecedores para clientes internos é a personificação da 

gestão do tempo de um projeto. 

Os contratos Turn-key podem auxiliar no processo de definição de atividades 

de uma forma positiva, pois grandes projetos freqüentemente envolvem uma série 

de empreiteiros Turn-key onde diferentes empresas especializadas participam do 

projeto global, cada um segundo as suas próprias competências específicas, 

definindo uma boa sequência de atividades com suas respectivas durações cada 

vez mais reais, consequentemente diminuindo o risco de atrasos.  

 
3.2 Seqüenciamento das Atividades 
 

O seqüenciamento de atividades envolve a identificação e documentação dos 

relacionamentos lógicos entre as atividades do cronograma. As atividades do 

cronograma podem ser seqüenciadas logicamente usando as relações de 

precedência adequadas, além de antecipações e atrasos, para dar suporte ao 

desenvolvimento posterior de um cronograma do projeto realista e alcancável. Com 
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o uso da contratações Turn-key este sequenciamento de atividades se torna claro 

devido ao uso de empresas especializadas em um único contrato, once cada 

empresa realiza o sequenciamento de atividades com base no seu Know-hall. 

Usa-se a EAP, a declaração do escopo, as informações históricas, as 

restrições e premissas para melhorar o detalhamento das tarefas a serem 

executadas. O Benchmark do projeto e o detalhamento preciso das atividades em 

uma EAP com o intuito de ser capaz de gerenciar custo e tempo em cada atividade 

é o objeto do sequenciamento das ativivdades. A EAP e outros documentos como a 

relação Responsável vs Atividade são documentos básicos dessa etapa. 

O seqüenciamento pode ser realizado usando um software de gerenciamento 

de projetos ou técnicas manuais. 

 
3.3 Estimativa da Duração das Atividades 
 

O tempo estimado para cada atividade é o dado mais importante desta etapa, 

pois irá influenciar todo o andamento do projeto, estimativa exagerada poderá 

inviabilizar o projeto, estimativa muito curta poderá acarretar atrasos que, de alguma 

forma trarão prejuízos ao projeto, assim o dado deverá ser embasado em listas de 

atividades pré definidas, premissas, recursos e coeficientes de produtividade além 

de informações históricas, se possível, e que serão a base para definição do tempo 

das tarefas. 

A estimativa da duração da atividade é um processo de coleta de informações 

sobre o escopo e os recursos no projeto e então desenvolvida a duração que será 

considerada no cronograma. Os valores para a estimativa de duração são 

tipicamente fornecidos por pessoas ou grupos do time do projeto que estão mais 

familiarizados com a natureza de uma atividade específica. A estimativa é 

freqüentemente elaborada progressivamente, e o processo considera a qualidade e 

a disponibilidade dos dados fornecidos. Desta forma, podemos assumir que a 

estimativa é progressivamente apurada na sua qualidade de conhecimento. Uma 

pessoa ou grupo da equipe do projeto que estiver mais familiarizada com a natureza 

de uma atividade específica deve fazer ou, no mínimo, aprovar a estimativa. 
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Estimar a quantidade ou número de períodos de trabalho exigidos para 

implementar uma atividade, freqüentemente, requererá também considerações 

relativas ao tempo de espera.  

Os contratos Turn-key podem auxiliar no processo de duração das atividades 

de uma forma positiva, pois grandes projetos freqüentemente envolvem uma série 

de empreiteiros Turn-key onde diferentes empresas especializadas participam do 

projeto global, cada um segundo as suas próprias competências específicas, 

definindo uma boa sequência de atividades consequentemente diminuindo o risco de 

atrasos devido ao seu conhecimento e a sua experiência em projetos passados. 

 
3.4 Controle do Cronograma 
 

A partir do cronograma, dos relatórios de performance, as solicitações de 

mudanças e o plano de gerenciamento do cronograma é possível gerenciar o tempo 

do projeto controlando as atividades realizadas. 

As atividades podem ser observadas e a sua execução será o dado básico 

para o gerenciamento do tempo no projeto, o gestor do projeto irá apontar 

periodicamente a porção de execução do tempo no cronograma e com base nos 

dados disponibilizados anteriormente para o software de gerenciamento de projetos 

será possível saber qual é, afinal, o desempenho atual do projeto. Como resultado 

teremos o cronograma atualizado e um banco de dados com as experiências 

históricas sobre o desenvolvimento do gerenciamento do tempo do projeto.
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CAPÍTULO IV 

ESTUDO DE CASO 

O CONCEITO 

 

As características técnicas e capacidades deste projeto em questão assim como 

os nomes das empresas não serão divulgados.  

 

6.1 Empresa e seu negócio  

 

A Contratante é uma empresa multinacional líder no seguimento de 

refrigerantes.  

A contratada por sua vez é uma empresa de grande porte do ramo 

engeharina e construção que se propos a realizar uma  reforna no setor logístico. 

 

6.2 Os envolvidos no empreendimento e suas responsabilidades  

O empreendimento desenvolvido teve como cliente o acima exposto e a 

contratatação da empresa dividiu-se em 2 empresas, conforme descrito abaixo:  

Empresa X: Empresa no ramo de consultoria especializada em elaboração de 

projetos que teve como responsabilidade o estudo para melhorar o espaço no setor 

de suprimentos para estocagem de material. 

Empresa Y: Empresa de contrução civil voltada para o seguimento de 

prestação de serviços de montagens industriais eobras civis que teve como 

responsabilidade a execução de toda a infra-estrutura do projeto.  

O cliente se propos a fornecer as plantas necessárias para execução do 

projeto, definição de lay-out. 
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6.3 O empreendimento  

O cliente fechou um contrato de projeto/obra de um novo lay-out em sistema 

Turn-key, tendo como meta a entrega do serviço dentro do prazo e aproveitamento 

do espaço em 90% para a armazenagem das peças. 

 

6.4 Lições aprendidas  

 

6.4.1 Ponto de vista gerencial  

O gerenciamento deverá ser desenvolvido com o foco no que foi vendido pela 

contratada, a contratante também deverá seguir esta mesma linha.  

Para o controle é necessário uma definição clara das responsabilidades de 

cada empresa que compõe o contrato fechado.  

O modo como a informação deve tramitar (caminho e fluxo) entre o cliente e 

os contratados  precisam ser claramente definido desde o princípio do 

empreendimento e para isso se faz necessário uma boa definição dos stakeholders. 

O contratado deve ressaltar ao cliente que está a todo o tempo trabalhando para que 

as características propostas no projeto inicial sejam atendidas.  

Deve ser mostrada ao cliente os riscos do projetos contemplando possíveis 

impactos na compra dos equipamentos devido ao fato da maioria dos equipamentos 

serem importados, sendo assim o tempo para desembaraço alfandegário é um 

tempo probabilístico. 

O cliente deve estar ciente, desde o princípio, das premissas e critérios de 

projeto, porém vale ressaltar que as contratadas devem seguir os padrões e normas 

do cliente levando em consideração as normas de fabricação de bebidas, Segurança 

do Trabalho a serem respeitadas durante o empreendimento.  

As fases de projeto (conceitual, básico e detalhado) devem estar bem 

definidas e aprovadas pelo cliente, pois sempre haverá melhorias a serem feitas.  

Modificações poderão ser aceitas se forem aprovadas pelo cliente. 
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6.4.2.1 Civil  

Ø Restauração de telhado de toda a área de suprimentos, quanto à contenção 

de vazamentos; 

 

Ø Restauração e revitalização de luminárias de toda área de suprimentos 

observando a NBR 5410; 

 

Ø Confecção de ralos bem como desníveis para escoamento; 

 

Ø Instalação de ármários compatíveis com cada local do setor de suprimentos; 

 

Ø Construção de anteparos para proteção dos transportadores quanto à colisão 

de empilhadeiras; 

 
Ø Instalação de esteiras de rolagem para facilitar a movimentação dos 

materiais; 

 
Ø Sinalização para faciltar o trânsito de empilhadeiras e evitar acidentes. 

 

6.4.2.2 Utilidades 

Ø Realocação e redimensionamento da tubulação de ar comprimido entre as 

salas de máquinas 1 e 2; 

 

Dimensionamento, encaminhamento de tubos inserção de válvulas de bloqueio das 

seguintes utilidades: 

 

ü N2 com isolamento térmico; 

ü Água bruta; 

ü Água tratada; 

ü Ar comprimido 8Bar; 

ü Ar comprimido 40bar; 

ü Água de processo (avanço e retorno);
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Ø Construção e redimensionamento de novo pipe rack para as novas utilidades; 

 

6.4.2.3 Desmontagens 

Ø Análise do sistema de sustentação de telhado para posterior retirada 

realocação e desmontagem como sucata; 

 

Ø Desmontagem e retirada como sucata das antigas tubulações de CO2; 

 

Ø Desabilitar e retirar como sucata a infra-estrutura dos antigos armários; 

 

6.4.3 Fornecimento/Responsabilidades da contratada 

Ø Todos os cabos e acessórios necessários à interligação de armários elétricos 

e componentes de fornecimento da contratada; 

 

Ø Jogo de cabos de força e sinal para união deste equipamento ao painel da 

máquina, assim como entre os equipamentos anteriores e posteriores; 

 

Ø Retirada e/ou rearranjo de equipamentos existentes, dispondo em local a ser 

definido pelo cliente; 

 

Ø A embalagem, transporte e seguros do material até o local de instalação, 

incluindo o descarregamento e alocação no local definido; 

 

Ø Pessoal para supervisão da montagem, (custos de viagem e estadia incluídos 

até o aceite final e eliminação de pendências); 

 

Ø Equipamentos de proteção individual e ferramentas que serão utilizados pela 

equipe contratada; 

 

Ø Instalação elétrica completa, com fornecimento e instalação das eletrocalhas 

bem como sistema para sustentação das mesmas  – podendo reutilizar as 
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Ø Eletroalhas existentes e em condições adequadas desde que previamente 

aprovado pelo cliente; 

 

Ø Disponibilidade de 1 técnico de Segurança do Trabalho e um encarregado  

em tempo integral, durante a execução do projeto; 

 
Ø Todos os materiais civis (areia, tijolo, pedra, entre outros) necessários para a 

obra no setor; 

 
Ø Acabamentos tais como: pintura, piso e forro; 

 
Ø Retirada de todo o entulho da obra com a designação correta confome 

normas NBR 13221 da ABNT. 

 

6.5. Resultado 

 Após elaboração do projeto para melhorar a infra-estrutura do setor de 

suprimentos e aproveitar melhor o espaço para armazenamento dos materiais, 

trânsito das empilhadeiras e circulação dos prdutos o resultado da obra foi 

satisfatório, pois todo o projeto foi implantado e o tempo de execução foi de 120 

dias, tendo um atraso de 30 dias o que é considerável por se tratar de uma obra de 

grande porte. 

 Com o novo lay-out do galpão ficou separado em três partes: o estoque dos 

produtos acabados, insumos (matéria-prima) e os materias de consumo. 

 Para desmonstrar o resultado do projeto, foi pesquisado um modelo similar ao 

que foi implantado na empresa. As imagens abaixo são apenas exemplos. O 

imagem 1 mostra como era o galpão antes da execução do projeto. Percebe-se que 

a iluminação não é apropriada, o chão não e nem os armários estão sinalizados e o 

espaço entre as prateleiras não é o suficiente para a circulação das empilhadeiras. 

As figuras 1 e 2 representa o galpão após a reforma com telhas translucidas, chão 

demarcardo, prateleiras identificadas e espaço para transitar com as empilhadeiras. 
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                 Figura 1 – Modelo galpão de Suprimentos (Fonte: extraída de 

chtechinfo.blogspot.com) 

 

 

 

 

                  Figura 2 – Modelo Galpão de Suprimentos (Fonte – extraída de 

lsanordex.com.br)
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                Figura 3 – Modelo Galpão de suprimentos (Fonte–extraída de 

webtranspo.com.br) 
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CONCLUSÃO 
 

Não podemos concretizar que este tipo de escopo e contratação é o melhor 

atualmente. Este tipo de modalidade vem sendo regularmente empregada, pois o 

contratante assume a responsabilidade por ter previsto todas as dificuldades e os 

custos, nem mesmo aqueles que são previsíveis. Outro ponto atrativo deste tipo de 

contratação é que o do contrato não deve ser ajustado para ter em conta as 

dificuldades e custos imprevistos, ou seja, quanto menos responsabilidade pelo 

mesmo preço está se tornando cada vez mais usado. 

Como qualquer outro tipo de negócio que seja empreendido, fica o recado 

que só terá sucesso seja qual for o tipo de ramo ou especialidade trabalhado, se 

forem levadas em consideração as definições de experiência, honestidade, 

transparência, bom senso e ética. 

A experiência em qualquer tipo de projeto é o que tem-se de mais valioso. Isto 

deve-se ao fato de quanto mais experiente for o gerente do projeto maior as chances 

do projeto ter um desfecho dentro do prazo e do custo, afinal muito dos problemas 

que o gerente enfrentará pela frente, o mesmo já passou em outros projetos do 

mesmo tipo. 

O bom senso vai muito além da capacidade de discernir o certo do errado 

onde a escolha de alguns critérios possibilita avaliar, com certo grau de crítica, o 

transcorrer dos fatos e a maneira mais correta de pensar e agir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
BOM SENSO. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_senso> Acesso em 19 Nov. 
2007. 
 
DINSMORE, Paul Campbell. Gerência de Programas e Projetos. 1ª ed. São Paulo: Pini, 
1992 
 
GÓMEZ, Luis Alberto et al. Contratos EPC Turn-key. Florianópolis: Visual Books, 2006 
 
NASCIMENTO, Carlos Augusto Dornellas do. Gerenciamento de Prazos: Uma revisão 
crítica das técnicas em uso em empreendimentos em regime de EPC. São Paulo, 2007. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Naval) – Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, São Paulo 
 
PMBOK® Um Guia do Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. 3. ed. 
Pennsylvania – USA, 2004 
 
PMBOK® Um Guia do Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. 4. ed. 
Pennsylvania – USA, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	AGRADECIMENTOS
	RESUMO

