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RESUMO 
 

Apresenta um estudo comparativo do método de apropriação e análise de custos em 
obras públicas entre algumas das grandes empreiteiras nacionais e os 
Destacamentos de Engenharia de Construção do Exército, com o objetivo de 
apresentar uma proposta de aperfeiçoamento da estrutura organizacional das 
seções de apropriação (Seç Aprp) de tais destacamentos de forma que atendam 
efetivamente aos requisitos para o seu funcionamento adequado junto à 
Administração Pública, buscando-se a excelência gerencial nos seus processos. 
Foram entrevistados, através de um questionário, 49 (quarenta e nove) militares 
dentre oficiais e praças participantes de operações militares de construção pelo país, 
sendo 01 general, 03 coronéis, 06 majores, 28 capitães, 04 tenentes, 01 subtenente, 
05 sargentos e 01 servidor civil, cujas funções variaram percentualmente da 
seguinte maneira: 32,65% comandantes de destacamento, 14,29% engenheiros da 
seção técnica da obra, 12,24% chefes da seção técnica dos seus batalhões, 12,24% 
chefes de campo, 8,16% auxiliares de apropriação, 2,04% chefes de apropriação, 
12,24% outras funções nos batalhões e 6,12% não responderam. Dentre os 
batalhões pesquisados estão o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, 11º Batalhões de 
Engenharia de Construção e a 21ª Companhia de Engenharia de Construção. Nas 
empresas estudadas foi realizada uma entrevista estruturada. As entrevistadas 
foram: Andrade Gutierrez S/A nas obras de Urbanização da Pedreira Acari – UPAC - 
na cidade do Rio de Janeiro, com entrevista ao gerente de contrato desta respectiva 
Engº Alexandre Fernandes e Engº José Frederico Gomes, gerente de obras da 
Unidade de Negócios Norte (UNN). E a empresa Norberto Odebrecht S/A nas obras 
de Construção do Estaleiro e Base Naval da Marinha do Brasil em Itaguaí/RJ, com 
entrevista ao gerente de integração Engº Roberto Sahlit, PMP. Utilizou-se a 
estatística descritiva e o teste não-paramétrico Qui-quadrado para rejeitar a hipótese 
nula estabelecida e comparar ambas amostras nas variáveis “estrutura 
organizacional da seção de apropriação/centro de custo”(independente) e 
“desempenho da seção de apropriação/centro de custo”(dependente), medindo-se 
as seguintes dimensões: Recursos Humanos, Processos, Normatizações, Financeira 
e Clientes. Chegou-se a conclusão de que a estrutura organizacional atual das Seç 
Aprp dos Dst Eng Cnst não atende efetivamente aos requisitos da Administração 
Pública exigidos para seu excelente funcionamento. Comprovou-se que, para 
atender tais requisitos, as referidas seções devem ser parte de uma estrutura 
organizacional “projetizada”, ou seja, os respectivos Destacamentos que as 
englobam devem ser organizados conforme o tipo de obra que os BECs executam. 
Bem como, a gestão de recursos humanos deve melhor focada na atividade de 
apropriação. Comprovou-se também a urgente necessidade de criação de um 
Bando de Dados de composição de custos estritamente militar, para fins de 
planejamentos fidedignos. Ainda, se faz urgente a implantação de um sistema 
eletrônico de apontamento, apropriação e análise de custos calcado em um eficiente 
software padrão. 
 
 
Palavras-chaves: obras públicas, Dst Eng Cnst, seção de apropriação, apropriação 
de custos,  estrutura organizacional.     
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ABSTRACT 

Presents a comparative study of the method of ownership and cost analysis in public 
works from some major national construction companies and detachments of the 
Army Construction Engineering, in order to submit a proposal for improving the 
organizational structure of the appropriation sections (Sec Aprp) of such deployments 
so that effectively meet the requirements for its proper functioning by the Public 
Administration, seeking excellence in their management processes. Were 
interviewed through a questionnaire, 49 (forty nine) among military officers and 
soldiers participating in military operations by building the country, with 01 general, 
03 colonels, 06 majors, 28 captains, 04 lieutenants, 01 sub-lieutenant, 05 sergeants 
and 01 civil servant, whose duties ranged in percentage terms as follows: 32.65% 
detachment commanders, engineers 14.29% of the technical section of the work, 
12.24% of the technical section heads of their battalions, heads of field 12.24% , 
8.16% ownership assistants, heads of 2.04% ownership, 12.24% from other 
functions in the battalions and 6.12% did not answer. Among the surveyed battalions 
are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Battalions of Construction Engineering and 21 th 
Engineering Construction Company. In the companies studied was performed a 
structured interview. The interviewees were: Andrade Gutierrez S / A in the works of 
Urbanization Quarry Acari - UPAC - in the city of Rio de Janeiro, with an interview 
with the contract manager of its Alexandre Fernandes and Engineer Jose Frederico 
Gomes, manager of the works of the Business Unit North (UNN). And the company 
Norberto Odebrecht S / A in the works of construction of the Shipyard and Naval 
Base Navy Brazil in Itaguaí / RJ, interview with the integration manager Roberto 
Sahlit Eng, PMP. We used descriptive statistics and nonparametric chi-square to 
reject the null set and compare the two samples in the variables "section of the 
organizational structure of ownership / cost center" (independent) and "performance 
section of the appropriation / center cost "(dependent), measuring the following 
dimensions: Human Resources, Processes, Norms and Financial Clients. It reached 
the conclusion that the current organizational structure of the Appropriation Section 
of Detachments of the Army Construction Engineering are not effectively meet the 
requirements of Public Administration required for their excellent work. It was shown 
that, to meet such requirements, these sections should be part of an organizational 
structure "projectized", means that their detachments that cover should be organized 
according to the type of work that Battalions perform. As well, the management of 
human resources should best focus on the activity of appropriation. It was shown 
also an urgent need to create a flock of compositional data strictly military cost, 
reliable for planning purposes. Still, it is very urgent deployment of an electronic note, 
ownership and cost analysis trampled in an efficient standard software. 
 
 
Keywords: public works, Detachments of the Army Construction, section of 
appropriation, ownership costs, organizational structure. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Engenharia dentro do contexto do Exército é uma arma de apoio ao 

combate que tem como missão apoiar a mobilidade, a contramobilidade e a 

proteção, multiplicando o poder combate daquele escalão considerado. É 

organizada em um Sistema que engloba ações técnicas e táticas, calcado em três 

vertentes: a doutrina, o pessoal e o material. Em um Teatro de Operações1 (TO) tem 

grande amplitude de desdobramento quando atua desde a linha de contato com o 

inimigo, passando por toda Zona de Combate2 (ZC) e executando trabalhos também 

na Zona de Administração3 (ZA), inclusive apoiando, quer em tempos de conflitos ou 

de paz na Zona do Interior4 (ZI) principalmente com trabalhos de construção, tendo 

como elemento executor os Batalhões de Engenharia de Construção (BEC) 

(BRASIL, 1999, p. 1-3). 

Atuando em tempo de paz, a Engenharia de Construção do Exército Brasileiro 

tem uma enorme reputação, fruto de importantes participações no desenvolvimento 

do país desde o período colonial. Dentre estas, destaca-se a construção de Fortes 

ao longo da fronteira na região Norte, a construção de linhas telegráficas e 

ferroviárias na região sul no final do séc XIX, até outras importantes participações ao 

longo do séc XX com obras ferroviárias ligando o sul ao sudeste e ao centro oeste 

do Brasil. Além disso, construiu aquartelamentos diversos e, por fim, obras 

rodoviárias que ligaram os principais centros urbanos à região amazônica 

(KOMATSU, 2009, Ed n° 34). 

A missão do Exército no cenário nacional tem suas ações essenciais, 

previstas no Art 142 da Constituição Federal, e se caracterizam por colaborar na 

defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia a lei e da 

ordem. Além destas, executa também ações subsidiárias, que são amparadas nas 

leis complementares nº 97/1999 e 117/2004, onde a Força Terrestre, mais 

especificamente a Engenharia, coopera com o desenvolvimento nacional, com a 

defesa civil e com órgão públicos e empresas civis na execução de obras e serviços 

                                                 
1 TO - É a parte do Teatro de Guerra necessária à condução de operações militares de vulto, nestas incluído o 

apoio logístico. 
2 ZC - É a porção do Teatro de Operações Terrestre, à frente do(s) limite(s) de retaguarda do(s) Exército(s) de 

Campanha, onde atuam os elementos diretamente necessários à condução das operações. 
3 ZA – É a porção do Teatro de Operações Terrestre onde se desdobram as principais instalações, as unidades e 

os órgãos necessários ao apoio logístico ao conjunto das forças em campanha. 
4 ZI – Parte do território nacional não incluída no Teatro de Operações (espaço geográfico onde podem ocorrer 

operações militares de guerra). 

Fonte: C 100-5 – Operações. 



16 

 

de engenharia, reduzindo os custos para a união, reestruturando sua frota de 

equipamentos e principalmente adestrando e capacitando seu pessoal. 

Atualmente, a Engenharia passou a ser reconhecida como o “braço” executor 

de programas de governo que focam o desenvolvimento da infra-estrutura nacional, 

estando presente de norte a sul em rodovias, portos e aeroportos, gerenciando 

orçamentos da ordem de 02 (dois) bilhões de reais em 80 (oitenta) obras, por meio 

de uma força de trabalho de 11(onze) mil trabalhadores entre militares e civis 

contratados ou terceirizados sob a direção da Diretoria de Obras de Cooperação - 

DOC (Revista ISTO É DINHEIRO, 2010, ed nº 669). 

Diante deste notável cenário em que vive a Engenharia, faz-se necessário um 

grande e crescente preparo intelectual, estrutural, psicológico e até mesmo 

emocional, a fim de cumprir tais ações subsidiárias e corresponder às expectativas 

depositadas por meio da excelência na execução das obras citadas, buscando a 

qualidade dos serviços, o cumprimento dos prazos estabelecidos, a eficiente gestão 

e emprego dos recursos públicos, o aprimoramento e capacitação da mão-de-obra, 

e o efetivo cumprimento das normas ambientais e de segurança do trabalho. 

É nesta perspectiva que as Organizações Militares de Engenharia de 

Construção (OM E Cnst), que compõem o Sistema de Obras de Cooperação (SOC) 

do Exército, devem sentir–se inseridas como “órgãos-modelo”, confiáveis e 

eficientes, que defendem os interesses públicos, aprimorando as técnicas de gestão 

(comando) dos processos organizacionais e operacionais em tais obras, também 

denominadas operações militares de construção (Op Mil Cnst). 

Este preparo se faz necessário em vários escalões de emprego tático e 

técnico, principalmente nos Destacamentos de Engenharia de Construção (Dst Eng 

Cnst), que devem empregar estruturas organizacionais adequadas, uma vez que, 

tais Subunidades (SU) são a “ponta da linha” do processo executivo das Op Mil 

Cnst, sendo, portanto, os “braços” construtores do SOC, colaborando com os  

objetivos institucionais e com a manutenção da credibilidade da Força. 

Nestas Organizações Militares, destaca-se o Centro de Controle de Custo e 

Produção (CCCP) ou Seção de Apropriação (Seç Aprp), que vem a ser a instalação 

responsável por controlar todos os custos envolvidos na obra (diretos ou indiretos), 

bem como a produção, ou seja, todos os serviços realizados, os insumos 

consumidos e os executores responsáveis, gerando relatórios periódicos que são 

remetidos ao escalão superior. Tal instalação abriga o histórico da obra e os 
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controles de todos os insumos e serviços previstos no seu Plano de Trabalho (Pl 

Trab). 

Surge então a necessidade de aperfeiçoamento deste centro, para que ele 

não seja apenas um órgão de controle e armazenamento de dados, mas passe a 

analisá-los de maneira imediata e confiável, através de técnicas e ferramentas 

adequadas, transformando-os em informação útil ao Comandante do Destacamento 

(Cmt Dst), de modo que ele possa tomar decisões rápidas e oportunas. 

Vale ressaltar que, apesar da atividade-fim do Exército ser o combate, o meio 

militar é também marcado por atividades administrativas que necessitam estar em 

consonância com o que prevê a legislação da administração pública federal. Dessa 

maneira, as ações subsidiárias desenvolvidas pela Engenharia de Construção, além 

de serem missões constitucionais, devem obedecer a parâmetros e preceitos 

peculiares à gestão pública. Além do Programa de Excelência Gerencial – PEG – 

implantado pelo Exército em 2003, ações definidas no Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado – PDRAE – (1995), no Programa de Qualidade no Serviço 

Público – PQSP – (1999) e no GesPública (2005) devem, também, serem 

observadas pelas Organizações Militares, principalmente as OM E Cnst, pois não 

deixam de ser órgãos públicos. Esses são exemplos de programas governamentais 

voltados para a promoção da gestão pública de excelência, confirmando assim a 

necessidade de que, segundo PALUDO (2010, p.50), a Administração Pública pode 

e deve melhorar suas práticas a partir da utilização de técnicas consagradas pela 

iniciativa privada, desde que adaptadas à sua realidade. 

   

1.1 PROBLEMA 

 

Nas Op Mil Cnst, sob coordenação e fiscalização de órgãos governamentais, 

e onde, obviamente, envolvem-se recursos públicos, o cuidado na gestão dos 

mesmos e a sua correta prestação de contas se fazem de extrema importância. 

Portanto, em todos os níveis, se faz necessário preparo, conhecimento e 

especialização para esta atividade, principalmente na apropriação dos custos 

envolvidos e na sua respectiva análise, a fim de propiciar aos gestores/comandantes 

um ambiente confiável para as tomadas de decisões diante das diversas situações 

que acometem o dia-a-dia destas operações. 
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A missão de apropriar custos e analisá-los em um Dst Eng Cnst é da Seç 

Aprp. Para tanto, a estrutura desta seção necessita organizar-se adequadamente ao 

atual ambiente de obras públicas no país, acompanhando as modernas técnicas de 

gestão, de modo que, cumpra efetivamente essa missão atribuída.  

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 O Exército não tem nas obras de cooperação sua atividade-fim, portanto, as 

diversas escolas de formação militares e os cursos na área de engenharia de 

construção oferecidos não contemplam, de forma eficiente, uma grade curricular 

voltada para a engenharia de custos e para o gerenciamento de projetos, assuntos 

essenciais para a efetiva gestão de obras, quer sejam elas privadas ou públicas, 

ocasionando assim possíveis falhas na estrutura organizacional dos Dst Eng Cnst e 

consequentemente das Seç Aprp que os compõem. Estas deficiências podem 

causar má gestão nos recursos públicos e prejudicar a imagem da Força.

 Portanto, mesmo legalmente prevista na Política de Construção (Portaria nº 

722 de 06 Dez 02) e na Diretriz Estratégica de Construção (Portaria nº 723 de 06 

Dez 02), ambas aprovadas pelo Comandante do Exército, a capacitação técnica-

profissional do recurso humano na Engenharia de Construção (Eng Cnst) pode ser 

mais priorizada, de modo que, os quadros sejam melhores adestrados e atinjam a 

Excelência Gerencial (EG), criando-se, assim, seções de apropriação estruturadas e 

efetivamente organizadas para o cumprimento de suas missões.   

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

Apoiando-nos nas diretrizes de EG implantadas pelo Comando do Exército, 

nos modernos métodos de gestão de projetos utilizados por empresas civis de 

referência que detém o estado da arte5 na gestão de obras públicas e em 

fundamentos e critérios ensinados por entidades e fundações nacionais de ensino e 

pesquisa de renome, formulou-se o seguinte questionamento: 

                                                 
5 Consiste no nível mais alto de desenvolvimento de uma técnica alcançada em um período de tempo.  

Fonte: WIKIPÉDIA – a enciclopédia livre. 
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Como a estrutura organizacional do Centro de Controle de Custo e Produção 

(Seç Aprp) de um Dst Eng Cnst pode ser aperfeiçoada de modo a atender 

efetivamente aos requisitos exigidos para o seu funcionamento adequado? 

 

1.1.3 Alcances e limites 

 

 O presente estudo teve a finalidade de comparar como é feita a apropriação e 

análise de custos durante a execução de obras públicas entre empreiteiras de 

renome no Brasil e os Destacamentos de Engenharia de Construção (Dst Eng Cnst) 

inseridos no atual contexto de obras governamentais de infra-estrutura nacional. E, 

após isso, medidas as limitações e possibilidades, propor uma estrutura 

organizacional efetiva às Seç Aprp dos Dst Eng Cnst que atenda aos interesses da 

administração pública. 

 Tal pesquisa é direcionada a futuras políticas de capacitação de pessoal do 

Sistema de Obras de Cooperação (SOC), mais especificamente dos elementos 

envolvidos na apropriação e análise de custos dos Dst Eng Cnst executores de 

obras públicas no atual contexto político. 

 Considera-se que, o eficiente e moderno conhecimento acerca de apropriação 

e análise de custos em obras públicas de infra-estrutura esteja mais presente no 

ambiente gerencial das grandes empresas civis de engenharia e construção, pois 

tais conhecimentos embasam a razão de existir destas, além de serem 

continuamente buscados. Esta visão, de certa forma, ainda se inicia no SOC por 

meio da busca pela implantação de manual doutrinário que regule e oriente a 

condução desta atividade dentro das operações militares de construção. 

 Dentre o universo de empresas voluntárias a participar da pesquisa, buscou-

se entrevistar presencialmente engenheiros residentes, encarregados de obras e 

responsáveis pela apropriação de custos. Quanto ao universo de pesquisa no 

âmbito militar, este foi realizado por meio de questionário enviado por e-mail a 

oficiais, subtenentes e sargentos que participaram diretamente de atividades de 

construção nos Dst Eng Cnst nas funções de: comandantes de BEC e de 

destacamentos, integrantes dos estado-maiores destes batalhões, integrantes da 

seção técnica, integrantes das seções de apropriação e chefes de campo das 

equipes operacionais. 
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 O objeto de estudo ficou restrito aos métodos de apropriação e análise de 

custos e a alguns conceitos de gestão de projetos de interesse dessa atividade, 

restringindo-se às dimensões: gestão de pessoal, gestão de processos (custos, 

prazos, riscos, metas, informatização, produtividade e comando e controle), gestão 

de normas e condutas aplicáveis e modo de tratamento com “clientes” da Seç Aprp. 

 Portanto, dentro de todo o contexto de gerenciamento de obras, ficaram de 

fora alguns assuntos como: gestão de material, apoio logístico, chefia e liderança. O 

que não significa que sejam menos importantes. 

 

1.2 OBJETIVO 

  

 A finalidade desta subseção foi identificar e detalhar as distintas ações 

realizadas para dar resposta à pergunta formulada com o problema de investigação.  

 

1.2.1 Objetivo Geral de Estudo 

 

 Apresentar uma proposta de estrutura organizacional de uma Seç Aprp de um 

Dst Eng Cnst para atender efetivamente aos requisitos exigidos pela Administração 

Pública no contexto das Op Mil Cnst realizadas pelo Exército. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Apresentar a organização e as missões dos BEC do Exército Brasileiro 

(EB) e seus Dst Eng Cnst, principalmente na execução de obras públicas;  

b. apresentar as exigências da Administração Pública em relação às obras 

públicas; 

c. identificar os processos e os indicadores mais importantes das Seç Aprp 

dos Dst Eng Cnst a serem monitorados pelos Cmt Dst em uma obra.  

d. Verificar aspectos da Gestão de Projetos e sua aplicabilidade nos 

CCCP/Seç Aprp.     

e. comparar os principais processos dos CCCP de empreiteiras civis 
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nacionais de referência, executoras de obras públicas, com os processos das Seç 

Aprp dos  Dst Eng Cnst. 

f. identificar  as semelhanças e diferenças significativas entre  a estrutura 

organizacional do CCCP das empresas civis (amostras) em relação à das Seç Aprp 

dos Dst Eng Cnst;  

g. propor adequações e aperfeiçoamentos para o SOC, no que diz respeito à 

mais efetiva estrutura organizacional para as Seç Aprp dos Dst Eng Cnst na 

execução de obras públicas. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Supondo que a estrutura organizacional das Seç Aprp dos Dst Eng Cnst 

esteja em desacordo com a estrutura adotada por empresas civis executoras de 

obras públicas e com as atuais técnicas de excelência gerencial aplicáveis, podem 

ser formuladas  as seguintes hipóteses: 

H0 – A estrutura organizacional da Seç Aprp de um Dst Eng Cnst atende 

efetivamente aos requisitos da Administração Pública exigidos para o seu excelente 

funcionamento. 

H1 - A estrutura organizacional da Seç Aprp de um Dst Eng Cnst não atende 

efetivamente aos requisitos da Administração Pública exigidos para o seu excelente 

funcionamento. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Uma das formas de adestramento da Engenharia de Construção do EB são 

as ações subsidiárias em apoio ao desenvolvimento do país. No entanto, esta 

realidade vivida pelos Batalhões de Engenharia depara-se em uma necessidade de 

melhor capacitação de sua mão-de-obra operacional (equipes de trabalho, de apoio 

e administrativas), bem como, de sua mão-de-obra gerencial, incluindo os 

comandantes em todos os níveis e seus respectivos “estados-maiores”, quer seja na 

frente de serviço ou na sede da OM E Cnst. 

O Exército ainda sobrevive da alta credibilidade e da confiabilidade adquirida 

ao longo dos anos no modo de executar sua missão constitucional, quando é visto 

pela sociedade como Instituição confiável e eficiente do governo que assume essa 
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tarefa de cooperar no desenvolvimento do Brasil. Porém, se faz necessário não viver 

somente dessa credibilidade subjetiva, mas sim comprová-la de forma efetiva e 

concreta, confirmando realmente o fato de quem executa obras mais econômicas, 

com qualidade, dentro do prazo e sendo modelo de excelência gerencial. 

Desta maneira, a crença de “instituição-modelo” não deveria apenas se 

amparar em feitos históricos e seculares, mas sim, em ações efetivas de 

apresentação de resultados concretos e favoráveis à administração pública. O que 

só seria possível com um minucioso planejamento estratégico, tático e operacional 

deste tipo de missão, baseando-se na formação de pessoal capacitado e 

especializado para as mais diversas funções dentro das atividades de construção 

delineadas pelo Governo Federal. 

Para o alcance desses padrões se faz necessário a inserção de novos 

conceitos de gestão no meio militar, ensinados por instituições de ensino de 

referência e aplicados por empresas privadas do ramo. Neste sentido, também são 

úteis, ações de “benchmarking”6 junto às empresas premiadas nacionalmente com 

excelência na gestão da qualidade  e certificadas por órgãos credenciados.        

Portanto, o presente estudo justifica-se por promover discussões embasadas 

em pesquisas de campo e bibliográficas, para se mostrar as evoluções gerenciais no 

ambiente de obras baseadas na excelência, além de expor a atual situação vivida 

pelos Dst Eng Cnst no tocante a apropriação e análise dos custos. Bem como, 

justifica-se ainda por tentar encontrar a estrutura organizacional ideal para as seções 

de apropriação dos diversos Destacamentos, de forma que estas, além de controlar 

os dados das obras, passem a analisá-los, transformando-os em informações 

imediatas e confiáveis ao Comandante de Destacamento e passe, também, a medir 

os níveis de desempenho (produtividade) das equipes de trabalho nas frentes de 

serviço, estabelecendo, assim, parâmetros de comparação entre o que era previsto 

executar e o que foi efetivamente executado. Tudo isso com a finalidade de, cada 

vez mais, acompanhar as evoluções gerenciais e tecnológicas, adequando-as às 

exigências da Administração Pública. 

 

 

                                                 
6 Metodologia contínua de comparação entre produtos e serviços entre instituições/empresas de renome e de 

referência, com a finalidade de identificar o melhor processo ou projeto. Com isso, utilizá-lo por parte da 

interessada de forma a buscar uma vantagem competitiva ou alcançar algum considerável nível de superioridade. 

Fonte: o autor. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste capítulo será apresentado o referencial teórico que serviu de amparo 

ao presente estudo e esclareceu o conteúdo proposto. Dentro dos assuntos abaixo 

abordados foi discorrido sobre o que vem a ser um Batalhão de Engenharia de 

Construção do Exército, seus Destacamentos e o devido amparo legal para obras 

subsidiárias. Foi apresentado também, sucintamente, a missão e a organização de 

uma seção de apropriação em um Dst Eng Cnst, bem como,  alguns conceitos de 

excelência gerencial no Exército, considerações acerca de gestão pública e privada, 

planejamento e desenvolvimento de competências pessoais e obras públicas. Foram 

apresentados também conceitos de gerenciamento de projetos e de estrutura 

organizacional. 

 

2.1 O BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO EXÉRCITO 

 

Um BEC é uma OM nível Unidade da Arma de Engenharia do Exército que 

tem como missão construir, reparar e conservar as vias de transporte e as diversas 

instalações, multiplicando o poder de combate do escalão em que estiver 

enquadrado, proporcionando-lhe a mobilidade terrestre, assegurando-lhe a 

contramobilidade e contribuindo para a sua proteção, em qualquer hipótese de 

emprego da Força Terrestre, ficando, normalmente, sob comando de um 

Grupamento de Engenharia (Gpt E), e tendo, suas subunidades, organização 

adaptada, de tal modo que se ajustem a cada missão recebida. (BRASIL, p 2-1, 

2005). 

De acordo com acervos históricos do 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

em seu site institucional, as origens da Engenharia Militar, e consequentemente dos 

BEC, encontram-se na história do Exército Português, após o surgimento do Real 

Corpo de Engenheiros em 1790. No dia primeiro de abril de 1855 foi organizado o 

Batalhão de Engenheiros, que foi o embrião da Arma de Engenharia, testada e 

batizada na Guerra do Paraguai. Em 1880, surgiu uma lei que determinava os 

trabalhos que o Batalhão de Engenheiros deveria realizar em tempo de paz, sendo 

eles: construção de ferrovias, linhas telegráficas estratégicas e outros trabalhos de 

engenharia militar.  
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Em 1901, o 1º Batalhão Ferroviário, ainda integrando a Artilharia, iniciou os 

primeiros trabalhos de construção a cargo do Exército. Ao findar a primeira metade 

do século passado a Engenharia Militar já apresentava um acervo de obras rodo-

ferroviárias que atestava sua capacidade técnica e gerencial. Era o início do 

engajamento do Exército nas obras de infra-estrutura do País. Era o Exército 

Brasileiro madrugando na construção. 

Convicto da capacidade do Exército de edificar parcelas da infra-estrutura 

necessária ao Brasil, o Presidente da República Café Filho resolveu criar, em janeiro 

de 1955, o 1° Batalhão Rodoviário, em Caicó-RN, o 3° Batalhão Ferroviário, em 

Campina Grande-PB e o 4° Batalhão Ferroviário em Crateús-CE, os quais deveriam 

executar serviços técnicos rodoferroviários e obras contra às secas, por meio de 

convênios firmados entre os Ministérios da Guerra e o de Viação e Obras Públicas. 

De acordo com o C5-21 (anteprojeto), um Batalhão de Engenharia de Construção 
(BEC) pode possuir a seguinte organização em campanha: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
(1) Podem ser 03 (três) Cia E Cnst ou 02 (duas) Cia  E Cnst e 01 (uma) Cia E Fv 
(2) Até 02 (dois) Elm Esp Eng, com base nas Cia E Cnst 
 
Figura 01. Organograma do BEC 
 
Fonte: C5-21 (Anteprojeto), 2005.  

Já o Manual de Campanha C5-162 – O GRUPAMENTO E O BATALHÃO DE 

ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO (1974, p. 4-1), afirma que o BEC é instruído e 

equipado para executar obras de engenharia, de natureza geral, incluindo: 

movimentos de terra, construções de aço e madeira e instalações diversas, podendo 

executar trabalhos de construção mais especializados, com ligeira redução de 

eficiência. Executa também trabalhos de construção e reparação de 

acantonamentos, depósitos, hospitais, e instalações diversas; construção e 

conservação de rodovias e ferrovias, construção e reparação de campos de 

aterragem, supervisão de contratos e trabalhos de construção realizados por 
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pessoal civil. Além de prover de limitada segurança de suas instalações e de sua 

área de trabalho. 

A apostila de Estradas, Vol 1–AMAN (C Eng, p.10), preconiza que os BEC 

possuem duas atividades distintas, uma delas é a de segurança e integração como 

qualquer OM e a outra é a colaboração com o desenvolvimento nacional, 

características que fazem destas, unidades de grande reconhecimento e de feitos 

pioneiros. 

Em tempos de conflitos, constituem-se na tropa mais apta a apoiar operações 

de assuntos civis, normalmente na área de retaguarda das ZC, na ZA e na ZI. Neste 

TO os BEC podem admitir mão de obra civil e utilizá-la nos trabalhos de engenharia, 

como: estradas, pontes e instalações, proporcionando atividade àqueles que 

perderam seu emprego em virtude da guerra, contribuindo para obter a cooperação 

e o apoio dos mesmos, a fim de reduzir sua interferência no cumprimento da missão. 

(BRASIL, p.6-3, 2003) 

Atualmente a Engenharia Militar possui 02 (dois) Gpt E, antigos Grupamentos 

de Engenharia de Construção, pois incorporaram, recentemente, alguns Batalhões 

de Engenharia de Combate, como se observa na figura abaixo. O 1° Gpt E é 

sediado em João Pessoa/PB e enquadra 05 (cinco) Batalhões de Engenharia. O 1° 

BEC, em Caicó/RN, o 2° BEC, em Teresina/PI, o 3° BEC, em Picos/PI, 4° BEC, em 

Barreiras/BA e o 7° Batalhão de Engenharia de Combate (BECmb) em Natal/RN. 

  

 

 

 

  
 
Figura 02: Organograma do 1° Gpt E. 
 
Fonte: Diretoria de Obras de Cooperação (DOC). 

A figura 03 expõe o organograma do 2° Gpt E, que possui sua sede em 

Manaus/AM e enquadra uma Companhia de Engenharia e 05 (cinco) Batalhões de 

Engenharia. A 21ª Companhia de Engenharia de Construção, em São Gabriel da 

Cachoeira/AM, o 5° BEC, em Porto Velho/RO, o 6° BEC, em Boa Vista/RR, o 7° 

BEC, em Rio Branco/AC, o 8° BEC, em Santarém/PA e o 4° BECmb, em Itajubá/MG. 

Sendo este último apenas vinculado tecnicamente e tem previsão de remoção, 

também, para a cidade de Manaus/AM. 
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      *Apenas subordinação técnica. 
 Figura 03: Organograma do 2° Gpt E. 
 
 Fonte: DOC. 

A Engenharia de Construção ainda possui 03 (três) Batalhões de Engenharia 

de Construção Divisionários. O 9° BEC, em Cuiabá/MT, o 10° BEC, em Lages/SC. E 

o 11° BEC, em Araguari/MG.  

Assim distribuídas, as Unidades de Engenharia acima descritas são 

enquadradas pela Diretoria de Obras de Cooperação (DOC) que é o órgão de apoio 

técnico-normativo do Departamento de Engenharia e Construção (DEC), incumbida 

de superintender a execução de obras públicas de infra-estrutura pelas OM E Cnst, 

realizadas em cooperação com outros órgãos, mediante celebração de convênios e 

outras parcerias, visando o adestramento da tropa. Tudo isso em cumprimento à 

Política e à Diretriz Estratégica de Construção do Exército, aprovadas nas Portarias 

nº 722 e 723, de 06 Dez 2002, do Comandante do Exército. 

 

2.2 O DESTACAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO (Dst Eng Cnst) 

 

De acordo com o C5-21 (Anteprojeto), o Dst Eng Cnst é uma fração de 

engenharia de emprego peculiar lançada pelo BEC para cumprir missões de 

construção específicas, com organização variável, em locais, por vezes, distantes da 

sede da Unidade e de acordo com a situação peculiar de cada Op Mil Cnst. Estas 

frações podem ser constituídas por pessoal militar, por pessoal civil estatutário, 

contratado ou terceirizado. 

O Dst Eng Cnst é constituído por elementos, normalmente, no nível 

subunidade (SU), geralmente designado por uma Companhia de Engenharia de 

Construção (Cia E Cnst), de organização flexível que é destacada de sua sede com 

a missão de construir, reparar e conservar as vias de transporte e diversas 

instalações. Possui um comando que engloba estruturas de manutenção, de 
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suprimento, de transporte, de saúde, administrativa, técnica, de apropriação, de 

frações de emprego de construção e equipes especializadas (carpinteiros, 

armadores, soldadores, pedreiros etc). 

Doutrinariamente, o MANUAL C5-162 – O GRUPAMENTO E O BATALHÃO 

DE ENGENHARIA, (1974, p.4-13) preconiza que uma Cia E Cnst é o elemento 

básico de execução das tarefas de construção do BEC. Sua organização é a 

seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
Seç C – Seção de Comando 
Pel E Cnst – Pelotão de Engenharia de Construção 
Gp C – Grupo de Comando 
Gp Cnst – Grupo de Construção 
 
Figura 04: Organograma de uma Cia E Cnst. 
 
Fonte: C5-162. 

Já o C5-21 sugere a seguinte estrutura organizacional para um Dst Eng Cnst: 

 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Valor, composição e organização de acordo com a missão. 
 
Figura 05: Organograma básico de um Dst Eng Cnst. 
 
Fonte: C5-21 (Anteprojeto)  
 O Dst Eng Cnst empregado independentemente ou como parte integrante do 

BEC, pode ser auto-suficiente nos seguintes pontos: suprimentos de unidade, 

comunicações, manutenção orgânica, transporte, serviço de subsistência e 

administração do pessoal. 

Como uma Cia E Cnst independente, com as suas dotações básicas e sem 

apoio do Batalhão, tal Dst executa reconhecimentos para coletar dados especiais de 

informação para as obras de engenharia, a fim de determinar os trabalhos para 

adaptação final do local da obra e fixar quantidade, tipos e localização dos materiais 

da região; elabora planos e desenhos dos projetos; prepara as relações de materiais 
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necessários e os planos de seu emprego. Introduz, ainda, modificações no local de 

trabalho com detalhes da construção e fornece pessoal para trabalhar nas estruturas 

ou nas instalações diversas. Quando este pessoal estiver trabalhando, juntamente, 

com turmas especializadas nas construções projetadas, pode executar trabalhos 

como construção de portos, oleodutos, tanques para depósito etc. Esta companhia 

também pode preparar e colocar sinalização de trânsito nas estradas e pontes. 

Integrando um Batalhão de Construção, um Dst Eng Cnst poderá executar 

ainda as seguintes tarefas: melhoramentos de estradas, pátios de estacionamento, 

pontes fixas, fortificações de campanha, instalações de extensão limitada para 

descarga nas praias, hospitais, depósitos, acampamentos e instalações diversas, 

inclusive para o comando, bem como, reparações em vias navegáveis interiores, 

incluindo canais, comportas, docas e depósitos relacionados com vias fluviais, 

quando dispuser de equipamento adequado e receber auxílio técnico, construção de 

pistas de aterragem, sejam de terra batida, sejam pavimentadas, construção de 

pistas de rolamento, pátios de estacionamento, depósitos para bombas, 

revestimento de áreas e outras instalações de armazenagem, construção de 

hangares (desmontáveis ou permanentes) para aeronaves, restauração ou 

construção dos sistemas de saneamento e de distribuição de água, construção de 

obras de drenagem projetadas, restauração e construção de peças de geradores de 

luz e força e de sistemas de distribuição. 

Atualmente, os Dst Eng Cnst passaram a desempenhar Op Mil Cnst como 

ação subsidiária, cooperando para o desenvolvimento nacional, tornando-se o 

“braço” executor direto do Sistema de Obras de Cooperação (SOC) do Exército. 

Estes Dst passaram a trabalhar com uma grande variedade de obras, com altos 

volumes de recursos financeiros repassados pelo Governo Federal na forma de 

convênios e repasses, ou, até mesmo, mediante celebração de parcerias com 

entidades privadas. 

 

2.2.1. Amparo legal para as obras subsidiárias a cargo do Exército 

 

De acordo com o C5-21 (Anteprojeto): 

As atividades decorrentes de convênios e de contratos estarão incluídas na 
modalidade de atividades subsidiárias, se realizadas em tempo de paz ou 
de operações, se em tempo de guerra ou em um quadro de força de paz. 
Para tanto, elas são extremamente importantes, pois servem para o 
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adestramento total da unidade, tanto administrativo, quanto 
operacional.(BRASIL, 2005, p.10-19)  

 

Tais ações encontram amparo na Lei Complementar nº 97 de 09 de junho de 

1999, que dispõe sobre as normas gerais para organização, o preparo e o emprego 

das Forças Armadas. Em seu artigo 16 ressalta que: “Cabe às forças armadas, 

como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a 

defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República.” 

Alterando alguns artigos e complementando a Lei Complementar nº 97 de 09 

de junho de 1999, foi aprovada a Lei Complementar nº 117 de 02 de setembro de 

2004, que em seu Art. 17 A, Inciso II, dispõe que estas organizações devem: 

“cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, 

excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e serviços de 

engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante”. 

A publicação destas leis trouxe muitos encargos para a Engenharia Militar, 

pois, a partir destas, a participação do Exército no desenvolvimento aumentou mais 

ainda, na medida em que receberia obras de maior vulto, com altos valores 

financeiros. Tais obras são inseridas em programas governamentais de 

desenvolvimento da infra-estrutura do país. Desta maneira, os BEC passaram a 

demandar de uma adequada estrutura, tanto em meios materiais quanto em 

pessoal, para cumprir os objetivos desta nova realidade.   

 

2.2.2 A Seção de Apropriação (Seç Aprp) 

 

A expressão “apropriação” na linguagem da construção civil significa apurar 

detalhadamente a execução dos serviços realizados naquele empreendimento com 

a finalidade de se obter e se conhecer exatamente a quantidade de material e de 

mão-de-obra empregada, bem como, do próprio tempo que se utilizou para a 

finalização destes serviços. Estas informações coletadas servem de parâmetro para 

obterem-se índices de extrema importância ao conhecimento do gestor da obra, 

como por exemplo: as composições de custo unitário dos serviços, a análise da 

produtividade, a elaboração e os ajustes no cronograma de execução da obra, o 

controle dos gastos diretos e indiretos e as prioridades a serem definidas no 

gerenciamento deste projeto. 



30 

 

AZEVEDO (2011) destaca que a atividade de construção civil tem em sua 

natureza uma infinidade de custos que podem, facilmente, no seu decorrer, 

atingirem cifras na casa dos milhões ou bilhões de reais. Para isso ressalta que, 

apesar de quase sempre o custo orçado (custo dos serviços e insumos estimados 

preliminarmente à execução da obra) ser sempre superior ao custo executado (custo 

real executado dos serviços e insumos da obra), é de suma importância que o 

trabalho inicial de orçamentação de uma obra seja muito bem feito. Complementa, 

ainda, que é comum, durante a execução de algum empreendimento deste tipo, 

surgirem situações não previstas no orçamento inicial, como por exemplo: desvios, 

inflação, desperdícios, queda de produtividade, dentre outros,  aumentando, 

sobremaneira, o valor do mesmo. 

De acordo com DUTRA (1985) Apud HILDEBRAND (1995, p.9), o controle de 

custos na gestão de empreendimentos surgiu de técnicas utilizadas pelas empresas 

para garantir a segurança e a racionalização da produção, o que permitia ao gestor 

saber quanto custa produzir cada um dos bens ou serviços de sua empresa. Este 

conceito, de busca pelo custo unitário de produção, deve fazer parte dos objetivos 

gerenciais dos comandantes de operações militares de construção, a despeito 

destas não visarem o lucro financeiro. Com esta informação, o comandante (gestor 

público) terá condições de analisar a produtividade do seu Destacamento, 

amparando sua tomada decisão gerencial, buscando sempre uma alternativa mais 

vantajosa para o interesse público.      

Dessa maneira, a Seç Aprp em um Dst Eng Cnst corresponde à instalação 

responsável pelo controle do custo e da produção da respectiva obra sobre seu 

encargo. Como citado anteriormente, estes controles incluem todos os insumos e 

serviços envolvidos de forma direta e indireta, e tem a finalidade de alertar os 

comandantes, caso os resultados obtidos na obra começarem a divergir dos 

previstos. 

Realizada em 03 (três) fases, esta apropriação dos custos nos Dst Eng Cnst 

seguem, genericamente, a metodologia abaixo, claro que aperfeiçoadas e 

adaptadas para cada tipo de obra e observadas as possibilidades de cada BEC:  

 1ª fase – coleta e processamento inicial dos dados nas frentes de serviço e 

nas demais seções administrativas do Destacamento. 

 2ª fase – encaminhamento destes dados para a Seç Aprp por meio de 

planilhas de apropriação.  
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 3ª fase – processamento final e elaboração dos Relatórios de Apropriação 

e seu posterior envio aos interessados. (BRASIL, 2005, p.10-26): 

Do mesmo modo, levando-se em consideração a peculiaridade de cada órgão 

executor, seja empresa ou órgãos público, essa atividade consiste em um trabalho 

de coleta de dados feito com uma metodologia própria e por um profissional treinado 

para tal, a fim de garantir credibilidade aos dados colhidos, pois qualquer erro ou 

falha neste ato impede que os estudos e análises sejam realizados a contento. Após 

iniciada a execução de algum tipo de serviço em determinada obra, é realizado o 

apontamento7 da produção diária, do consumo de materiais e de mão-de-obra. Em 

seguida, de posse dessas informações é possível que se compare o custo orçado e 

o custo real executado. Uma vez detectada diferença, deve-se analisar suas causas 

e corrigir rumos a tempo. (AZEVEDO, 2010).  

Em uma obra, a ação de apropriar engloba medidas internas de controle 

criadas para corrigir oportunamente o andamento da mesma, bem como arquivar 

seu histórico e permitir uma avaliação pós-execução. Destaca-se neste processo, 

além do controle dos custos, a pró-atividade de quem a executa, a alocação 

eficiente dos insumos e a possibilidade de qualidade no processo decisório do 

gestor. No caso da pesquisa realizada neste trabalho, buscou-se identificar estes 

aspectos nas ações dos Cmt Dst Eng Cnst ou dos próprios Cmt BEC. 

Vale ressaltar que, Seç Aprp dos Dst Eng Cnst é um setor previsto apenas 

nas ações subsidiárias do Exército, e, conforme o C5-21 O BEC -Anteprojeto- (2005, 

p.10-24), tem as mesmas missões já citadas anteriormente, como por exemplo:  

controlar as quantidades dos trabalhos executados, realizar o acompanhamento 

físico e financeiro da obra, determinar o custo total, parcial e unitário dos serviços, 

determinar o custo total, parcial e valor do “lucro ou prejuízo” apurado nas obras e 

possibilitar a obtenção de dados reais para o planejamento futuro dos trabalhos. 

Assim, para a obtenção de dados confiáveis, a fim de proporcionar uma 

melhor análise e planejamento das decisões, se faz necessário novamente a 

observação de aspectos, como: confecção de dados reais que retratem fielmente a 

situação da obra, elaboração de dados simples e necessários, que sejam coerentes 

entre si de forma a possibilitar a comparação com os índices programados, coleta 

constante de informações para que se evite perda de dados por falha nos registros e 

                                                 
7 Na construção civil é o termo utilizado para definir o processo de coleta de informações, de horas trabalhadas, 

de produção, de equipamentos e de mão-de-obra. 
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esquecimento, trabalho com equipes constituídas para que se obtenha maior 

eficiência na execução dos serviços e na apropriação dos custos e compromisso 

com a informação por parte de todos os envolvidos nas diversas atividades da 

referida obra. 

Diante deste contexto, cresce de importância o conhecimento de alguns 

termos e conceitos atinentes à atividade de apropriação, dentre os quais se 

destacam: 

1) serviço – parte do cumprimento de um contrato, que será objeto de 

medição e pagamento pelo contratante ou trabalho realizado com outro fim, seja ele 

de apoio à realização das obras e outros serviços ou não; 

2) centro de custo – são as diversas atividades às quais serão imputados 

como custos para sua realização todos os gastos realizados pela Unidade; o Centro 

de Custo tanto pode ser um serviço que a Unidade esteja realizando em 

cumprimento a um contrato, como a administração de uma obra ou mesmo do 

Batalhão; 

3) custo direto de um serviço – são os custos que podem ser diretamente 

atribuídos à execução de um determinado serviço; 

4) custos indiretos - decorrem da estrutura da obra e não podem ser 

diretamente atribuídos à execução do serviço: mobilização do equipamento, 

transporte do equipamento até o canteiro de obras, administração, custo de 

instalação do canteiro e da mão-de-obra no período da construção, gastos não 

previstos, impostos, etc. 

5) custo total de um serviço – é o resultado da soma do custo direto de um 

serviço com a parcela referente aos custos indiretos; 

6) produção das equipes - obtida através das produções individuais de cada 

equipamento componente da equipe. (BRASIL, 2005, p.10-25) 

O Sistema de Obras de Cooperação criou recentemente uma ferramenta para 

o gerenciamento e controle das obras em execução, o Sistema Informatizado de 

Apropriação de Obras (SIAPRO) que tem como objetivo: consolidar a mentalidade 

de apropriação de custos nas obras, padronizar a metodologia de apropriação e criar 

um banco de dados confiável, permitindo, de forma mais precisa, o planejamento e 

controle de novas obras.(KHUN, 2008). 

Este sistema de apropriação tem como missão obter o custo horário para 

cada categoria de profissional e família de equipamento e viaturas, determinar, com 
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nível adequado de precisão, o custo direto apropriado de cada um dos serviços 

realizados por cada OM E Cnst, determinar os custos indiretos em cada Op Mil Cnst, 

permitir planejamentos mais confiáveis e precisos para futuras obras, possibilitar a 

indicação, por parte dos gestores de obras, de oportunidade de melhorias no 

gerenciamento das mesmas e possibilitar a comparação contínua dos parâmetros na 

fase de execução das obras com a fase de planejamento, permitindo aos gestores 

corrigir falhas em tempo hábil. Porém, segundo FRAXE (2011) este sistema ainda 

não está efetivamente implantado e necessita de providências que dependem de 

ação conjunta de todos os BEC que envolvem o Sistema de Obras de Cooperação.     

Nessa perspectiva, é possível destacar que os indicadores a seguir descritos, 

devem ser constantemente monitorados pelos Cmt Dst Eng Cnst por intermédio das 

Seç Aprp, são eles: controle dos custos diretos e indiretos, controle da produção das 

equipes de trabalho, controle da frota de equipamentos e viaturas próprias e 

locadas, acompanhamento físico-financeiro da obra, forma de coleta dos dados na 

frente de serviço, controle dos insumos e serviços executados e registros diversos 

(fotográficos, fechamentos com fornecedores e terceirizados, fichas informativas 

destinada ao escalão superior, diários de obra, ficha dos apontadores no campo, 

dentre outros peculiares à cada Op Mil Cnst). 

Finalmente, mais importante que controlar é analisar estes dados e 

transformá-los em informação imediata e confiável ao comandante, utilizando-se 

metodologia eficiente, como se observa no exemplo da Andrade Gutierrez (AG), 

uma das maiores empresas de engenharia e construção da América Latina que 

inovou na forma de coleta dos dados em suas obras, através da utilização de 

aparelhos celulares em apontamentos de campo, de fácil manuseio pelos 

encarregados, possibilitando uma gestão on line de equipamentos e mão-de-obra. 

Este sistema customizado denominado ConstruMobil foi uma solução desenvolvida 

no Brasil pela SIMOVA, empresa que foca a criação de soluções de mobilidade que 

permite a captura automatizada de dados e informações. Com esta inovação a AG 

ganhou rapidez e qualidade na coleta e transmissão de informações sobre a 

produção nos seus canteiros de obra, permitindo, por meio dessa gestão on line, 

atuações objetivas, eficientes e imediatas sobre perdas gerenciáveis, resultando em 

ganho de produtividade e ganho financeiro, principalmente com a redução de custos 

de materiais de expediente para o apontamento como folhas, papel, canetas e 

pranchetas (DECISION REPORT, 2011).  
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2.3 CONCEITOS DE EXCELÊNCIA GERENCIAL NO EXÉRCITO 

 

A Excelência Gerencial (EG) no EB é traduzida através do Programa de 

Excelência Gerencial (PEG) implantado em 2003 pela Portaria nº 348 de 01 Jul 

Comandante do Exército. De acordo com esta Portaria, O PEG-EB é um instrumento 

de implementação da Estratégia de “reorganização das atividades internas sob a 

égide da excelência” e visa melhorar a operacionalidade da Força para atender aos 

anseios da defesa e da segurança da sociedade, por meio da capacitação do seu 

pessoal, da otimização de processos, do gerenciamento de projetos e do constante 

estímulo motivacional aos militares. 

 Este programa, que pode estar intimamente relacionado com as atividades 

subsidiárias vividas pelos BEC, é baseado na Gestão Pública de Excelência, que por 

sua vez foi definida por critérios de excelências em gestão do Programa de 

Qualidade no Serviço Público (PQSP) utilizado pelo Governo Federal e aceito em 

vários países. O PEG-EB possui como principais características a administração por 

resultados, a satisfação dos usuários, a valorização das pessoas, a 

comparabilidade, a melhoria e o aprendizado contínuo e a pró-atividade. 

 Neste contexto, é possível observar, abaixo, nas palavras do atual 

comandante (Cmt) da Força em sua palestra aos alunos do Instituto Militar de 

Engenharia (IME), que os objetivos da Engenharia de Construção do Exército 

também estão inseridos nos anseios e perspectivas atuais da Força: 

Nas situações de normalidade institucional, que felizmente são 
predominantes, o cotidiano do Exército é pautado por estudos de situação 
continuados, aprimoramento gerencial, preparo e emprego dos meios 
operativos, pesquisa e desenvolvimento. 
Sistemas de atividades – integrados e estruturados – propiciam-nos 
condições de cumprir nossa missão a contento e bem responder às 
demandas do Estado brasileiro. Comando, operações, pessoal, ensino e 
instrução, logística, economia e finanças, engenharia e construção, ciência 
e tecnologia são sistemas que polarizam atividades do nosso dia-a-
dia.(PERI, 2008) 

  

 O general Enzo, ainda nessa mesma palestra, ressalta que muitos são os 

fatores que dificultam o crescimento do Exército no ritmo desejável, e 

consequentemente da Eng Cnst, e cita como principais motivos: “a infra-estrutura 

subdimensionada, a força de trabalho qualitativamente despreparada e os crônicos e 

regenerativos entraves burocráticos”. 
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 Portanto, a Força credita à Eng Cnst, e consequentemente aos BEC, a 

possibilidade de aperfeiçoarem-se buscando a utilização de várias ferramentas 

oferecidas pelo PEG-EB, materializadas através de Instruções Provisórias (IP) e 

repassadas através de cursos, seminários, palestras e simpósios. Dentre estas “IPs”, 

pode-se destacar: a IP-EG (Excelência Gerencial), IP-PEO (Planejamento 

Estratégico Operacional), a IP- MC (Melhoria Contínua), IP-AMP (Análise e Melhoria 

de Processos), IP-SMDO (Sistema de Medição do Desempenho Organizacional), IP-

EGP (Elaboração e Gerenciamento de Projetos) e IP-FG (Ferramentas Gerenciais). 

A IP-EG (2003, p.1-2), por exemplo, destaca a importância em dotar o EB 

com uma administração aberta a evoluções e a novas metodologias gerenciais, em 

valorizar a criatividade, a pró-atividade e auto-avaliação contínua do pessoal, em 

fazer com que seus integrantes incorporem a busca da excelência em desempenho 

e resultados, em consolidar o alto conceito da Instituição na sociedade como 

instituição modelar no gerenciamento de recursos. Além de preservar a identidade e 

as tradições, através da padronização dos termos gerenciais, adaptando-os aos 

termos militares consagrados. 

Nesse ínterim, é possível dizer que o Modelo de Excelência Gerencial (MEG) 

surgiu para o Exército por meio da integração de instrumentos baseados nos 

processos de Melhoria Contínua e de Planejamento Estratégico Operacional, em 

consonância com a gestão de processos e de projetos, tudo isso, aliado a um 

sistema de medição, com a finalidade para permitir que as OM atinjam melhores 

resultados e busquem a excelência. 

Além destas características, a busca de níveis crescentes de desempenho se 

faz urgente na Engenharia de Construção, o que significa que esta Arma necessita 

criar um ambiente de aperfeiçoamento contínuo na gestão operacional dos seus 

quadros e das suas estruturas organizacionais, principalmente, nas Op Mil Cnst. Isto 

tudo, mais uma vez, objetivando a melhoria contínua, a fim de antecipar-se às 

mudanças e as novas necessidades da sociedade brasileira. (BRASIL, 2005, p.3-1) 

Portanto, as Organizações Militares e mais especificamente os BEC, devem 

ter a capacidade de monitorar o ambiente em que estão inseridos e olhar para o 

futuro. Para isso, os indivíduos que os compõe, bem como sua estrutura 

organizacional devem estar em perfeita sincronia com os objetivos estratégicos da 

Instituição, particularmente, com os desejos de seu “cliente”, a sociedade brasileira. 

Surge, então, a necessidade de aperfeiçoamento das Seç Aprp dos Dst Eng Cnst 
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baseados na Excelência Gerencial, através de um pensamento sistêmico e inovador 

desde os níveis estratégicos até o nível tático. Dessa maneira, os profissionais de 

farda poderão obter o efetivo comprometimento com a gestão das atividades de 

construção.  

Esta gestão excelente nas OM E Cnst, e mais especificamente, nas Seç Aprp 

dos Dst Eng Cnst, contribuem para a projeção da imagem positiva da Força e para 

uma eficiente e efetiva cooperação com o desenvolvimento nacional. Cada vez mais, 

cresce a necessidade dos Cmt dos BEC e dos Dst Eng Cnst pautarem suas ações 

com absoluta correção e efetividade no trato com recursos públicos, como preconiza 

a Diretriz Geral do comandante do Exército, de 09 de maio de 2007. 

 

2.3.1 Certificação de Qualidade 

 

 “Os responsáveis pela falta de qualidade são os gestores, não os 

trabalhadores” (CROSBY apud ROCHA, 2010, p.20). Esta é uma frase de Philip B. 

Crosby, um renomado pensador e filósofo da gestão empresarial moderna que se 

destaca pela busca contínua da qualidade através da teoria do “zero defeito” e do 

“fazer certo pela primeira vez”. 

 É através desta referência e de tantas outras desenvolvidas por vários 

autores do ramo da administração, que foram criadas as diversas certificações de 

qualidade para as empresas prestadoras de serviço ou fornecedoras de produtos 

por todo o planeta. De acordo com a ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - Organismo Nacional de Normatização no Brasil, uma certificação neste 

quesito consiste na adoção de uma sistemática padronizada de processo rumo ao 

desenvolvimento, implementação e melhoria contínua da eficácia de um sistema de 

gestão da qualidade para aumentar a satisfação do cliente e o atendimento de todos 

os seus desejos. 

 Uma organização com um certificado de qualidade é uma organização 

reconhecida por atingir padrões de excelência em seus diversos processos e por 

obedecer a normas adaptadas à sua realidade produtiva, de forma a garantir ao seu 

“cliente” a credibilidade de uma instituição organizada e capaz de produzir um bem 

ou serviço perfeitamente adequado aos seus requisitos e às respectivas normas 

exigidas. Este reconhecimento é feito através de um selo ou declaração homologada 
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por uma entidade credenciada ou órgão competente em nível nacional e/ou 

internacional. 

 No Brasil, temos como organismo nacional de certificação a ABNT e o 

Inmetro. Estes órgãos descentralizam este poder aos Organismos de Certificação 

Credenciados (OCC), que podem ser empresas públicas ou privadas. Estes OCC 

realizam vários procedimentos pré-estabelecidos para regulamentar e atestar tal 

certificação. Como exemplos de certificação da qualidade tem-se os selos ISO 9001, 

9004 e 14001, o PNQ (Prêmio Nacional da Qualidade), dentre outras. 

 Segundo LORIGADOS; LIMA; SANCHEZ, 2003 apud PALUDO (2010, p. 250) 

a qualidade no setor público tem como objetivo principal o atendimento das 

necessidades do cidadão, visa a redução do custo dos serviços e a melhoria 

contínua dos processos. Para que seja promovida essa qualidade no serviço público 

essas melhorias citadas devem abranger a diminuição do tempo de resposta aos 

requerimentos feitos pelos usuários dos serviços, a inclusão de preferências à esses 

usuários por meio de pesquisas de satisfação, a simplificação dos trâmites, a 

redução dos erros e a redução dos custos. 

 Atualmente, a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ – (de direito privado) é 

a responsável por disseminar os fundamentos da Excelência em Gestão para o 

aumento de competitividade das organizações e do Brasil.  

 

2.3.2 Procedimentos Operacionais Padrão (POP) 

 

 Os POP consistem em uma forma de padronização de processos que serve 

de base para garantir aos clientes a certeza de que os produtos e serviços 

oferecidos são livres de variações indesejáveis na sua qualidade final. As 

organizações, em uma visão estratégica de gestão, obtiveram na padronização dos 

seus produtos e serviços um ponto crucial para a captação de novos clientes e sua 

perpetuação no mercado (DUARTE, 2005)   

 Segundo a IP PMC (2009, p.A-9) os POP nas OM, também denominados, 

Instruções de Trabalho (IT), são procedimentos que visam adequar os documentos 

gerados pelas diretrizes de funcionamento das práticas de gestão de cada 

Organização às suas peculiaridades. Estes procedimentos, geralmente 

documentados, estabelecem responsabilidades, periodicidade, ações a realizar, 
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atividades críticas, legislação a ser observada, prazos a serem cumpridos, dentre 

outros. 

 Pode-se afirmar, que nem sempre é tarefa fácil documentar as tarefas 

rotineiras que são feitas mecanicamente no dia-a-dia de uma obra. Nas Seç Aprp 

dos Dst Eng Cnst, não é diferente. A falta de manuais doutrinários sobre o assunto, 

as particularidade de cada obra, as peculiaridades de cada órgão concedente e 

fiscalizador e a falta de capacitação do pessoal são alguns aspectos que influenciam 

bastante nesta atividade. Porém, este procedimento colabora e é um bom 

instrumento para a busca da qualidade nos processos desta seção, pois descreve 

detalhadamente todas as operações necessárias para a realização da atividade de 

apropriação de custos, garantindo, mediante a padronização, os resultados 

esperados na correta obtenção, armazenamento e análise dos dados da obra, além 

de amenizar a perda de solução de continuidade por ocasião da constante 

rotatividade de pessoal profissional, fruto das movimentações regulamentares. 

 

2.4 CONVERGÊNCIAS ENTRE A GESTÃO PÚBLICA E A PRIVADA 

 

 Segundo RAMOS (2010, p.2), no mundo concreto há uma enorme 

multiplicidade de empresas, órgãos públicos, organizações não-governamentais, 

autarquias, fundações, associação, etc. O conceito comum entre essas instituições é 

que todas são organizações humanas que têm objetivos a serem alcançados. Para 

alcançar tais objetivos, realizam certo conjunto de atividades. E para executar essas 

atividades, mobilizam certa quantidade de recursos (humanos, materiais, 

tecnológicos, financeiros, etc). Isso mostra que a gestão pública e a privada 

possuem muito mais semelhanças do que diferenças e que ambas são 

representadas por um processo interno de tomada de decisões sobre os objetivos, 

as atividades e os recursos, denominado: administração. 

 Nos dias atuais a globalização e as inovações tecnológicas provocaram 

drásticas mudanças no ambiente das organizações públicas e privadas, fazendo-as 

tomarem uma decisão crucial: ou se adaptam e evoluem para os padrões mundiais 

de produção de bens ou serviços, ou se isolam em seus mercados ou nações 

correndo o risco de se autodestruírem. Estas organizações passaram a enfrentar o 

desafio da competitividade, tendo que conquistar e manter posições favoráveis em 

um mercado global de grandes e imprevisíveis transformações tecnológicas. Como 
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efeitos dessa globalização, das tecnologias e dessa competitividade, surgiram 

cidadãos e usuários conscientes de sua cidadania e conhecedores de informação 

acerca dos mais variados bens e serviços produzidos mundialmente. Estes 

passaram a compará-los com os bens e serviços oferecidos pelos entes públicos e a 

cobrar melhorias. (PALUDO, 2010, p.47) 

 A sociedade e a imprensa, diante da facilidade das informações, começaram 

a pressionar as entidades públicas comparando-as com as privadas em termos de 

resultados. Surgiram os seguintes questionamentos: por que lá funciona e aqui não? 

Por que lá o preço é mais barato e aqui mais caro? Porque lá posso resolver pela 

internet e aqui não pode? São perguntas feitas com freqüência e que os gestores 

públicos devem apresentar respostas coerentes. 

 O Exército participa deste contexto, por também ser uma entidade pública que 

presta serviços à sociedade brasileira, principalmente quando aparece executando 

obras públicas por meio dos BEC. E deve responder às exigências dessa sociedade, 

com a execução de obras mais baratas, com qualidade, com transparência e com o 

efetivo uso dos recursos públicos. Diante destes desafios, os comandantes/ gestores 

dos BEC necessitam estar inseridos em um ambiente eficiente de gestão, recebendo 

informações confiáveis em tempo hábil para tomar decisões corretas. Dessa 

maneira, as Seç Aprp dos Dst Eng Cnst são repartições que detém grandes 

responsabilidades neste processo, por terem a incumbência de controlar todos os 

custos nesta atividade. 

 É por isso que PALUDO (2010, p.204) recomenda que as entidades públicas 

devem utilizar novas práticas e ferramentas administrativas e gerenciais para 

acompanhar os atuais desafios. Uma dessas ferramentas é a ação de 

“benchmarking”, utilizada nesta pesquisa. Esta vem a ser “um processo contínuo de 

medição de produtos, serviços e práticas (processos), em relação aos concorrentes 

mais competitivos ou às empresas reconhecidas como líderes”. Nesta ação, 

buscam-se identificar o “melhor do melhor”, os fatores chaves que influenciam a 

produtividade e a qualidade nas empresas privadas, para finalmente aprimorar os 

produtos e os serviços da organização pública. Enquanto que nas empresas essa 

técnica é utilizada para aumentar a competitividade, nas instituições públicas utiliza-

se para promover melhorias na prestação dos serviços públicos. 

 A idéia da busca pela qualidade na prestação de serviços das organizações 

públicas, contexto este que o Exército também está inserido quando executa 
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atividades subsidiárias constitucionalmente previstas, iniciou-se em 1995 com a 

criação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), continuou em 

1999 com a criação do PQSP (Programa de Qualidade no Serviço Público) e 

mantém-se no GesPúblico, implantado em 2005. Esta reforma, em 1995, incorporou 

a idéia da qualidade e definiu a “satisfação das necessidades e expectativas do 

usuário-cidadão” como ponto crucial para caracterizar a qualidade no serviço 

público. 

 Já o PSPQ defendeu uma nova cultura dentro do Governo priorizando o foco 

no usuário-cidadão, na gestão por resultados, na inovação dos instrumentos 

gerenciais e no envolvimento dos servidores em todos os níveis, visando a melhoria 

contínua na prestação dos serviços. Atualmente o GesPúblico – Programa Nacional 

de Gestão Pública e Desburocratização, implantando através do Decreto nº 5.378 de 

23 de fevereiro de 2005, tem a missão de promover a excelência em gestão pública 

para contribuir na melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados e no 

aumento da competitividade do país com o objetivo de: eliminar o déficit institucional, 

promover a governança, assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, 

promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética e, principalmente, 

promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos. (PALUDO, 

2010, p.255)  

 De acordo com estes planos e programas, para a administração dos recursos 

humanos, do ponto de vista dos quadros técnicos, gerenciais e operacionais, se 

fazem necessários a criação de sistemas de incentivos por meio de políticas 

orgânicas de formação, capacitação permanente e de remuneração condizente com 

a valorização do exercício da função pública. Portanto, estas políticas também 

podem e devem abranger o sistema castrense de gestão de pessoal. Mais que 

profissionais regidos por legislação e regulamento próprio, os militares também não 

deixam de ser servidores públicos federais e devem também seguir os preceitos que 

norteiam a administração pública. 

  A transição da atual gestão de obras públicas utilizada pela Engenharia de 

Construção para uma administração pública gerencial só será possível se, ao 

mesmo tempo em que forem aprovadas mudanças legais, mude-se também a 

cultura administrativa da Instituição. A mudança para uma cultura gerencial é uma 

mudança para a qualidade. Só esse tipo de cultura permite a viabilização de 

eficientes formas de gerenciamento de obras e de cooperação nos níveis verticais, 
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ou seja, entre superiores e subordinados. Esta administração pública gerencial 

enfatiza os resultados e pressupõe capacidade do Estado de punir os que falharem 

ou prevaricarem. (PDRAE, 1995, p.54)      

 

2.5 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

  

 Cada vez mais os comandantes militares exigem de seus subordinados, 

competência, formação acadêmica adequada, flexibilidade, capacidade de 

adaptação e talento para vencer, mas em geral não dizem quais os comportamentos 

que esperam dos profissionais que possuem. Desta maneira, na maior parte das 

vezes, escolhem-se profissionais por suas habilidades técnicas e punem-se esses 

mesmos profissionais por suas falhas comportamentais ou por não se adequarem ao 

cargo ou função a que foram designados.  

 De maneira geral, os comandantes em todos os níveis esperam que seus 

subordinados sejam motivados e tenham competência para conduzir os objetivos 

estratégicos da Instituição, porém, quase sempre desconhecem seus talentos e por 

isso, muitas vezes os alocam em áreas que absolutamente não tem nada a ver com 

suas habilidades pessoais. 

 Hoje, no meio da administração moderna, já existem ferramentas que podem 

auxiliar os comandantes/gestores no processo de alocação dos profissionais certos 

nas funções certas, através da aplicação do método de desenho e descrição de 

cargos que analisam perfis individuais. A literatura acadêmica e vários modelos 

organizacionais fazem menção a um modelo de definição de competência baseada 

na sigla CHA, significando Conhecimentos aplicados (saber), isto é, cognição, 

conhecimentos técnicos, escolaridade, cursos, etc. Habilidades (saber fazer) que 

corresponde a capacidade de, com o apoio dos conhecimentos e comportamentos, 

colocar em prática uma ação, e Atitudes (querer fazer) que é a vontade de realizar 

algo. (FRATTINI, 2010, p.8)  

 Neste contexto, atitude é igual ao conhecimento, mais comportamento, mais 

habilidade. Conhecimento e habilidades já são os elementos conhecidos, sendo 

necessário, portanto, encontrar os tipos de comportamentos buscados. Estes 

comportamentos são medidos por uma ciência denominada Psicometria. A 

Psicometria é uma área da Psicologia que utiliza as ciências exatas para mensurar 

um conjunto ou uma gama de comportamentos que se deseja conhecer melhor de 
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um indivíduo, ou seja, é o registro e a medida dos fenômenos psíquicos destes 

indivíduos por meio de métodos experimentais padronizados e comprovados. 

 Uma ferramenta que realiza esta mensuração, por exemplo, é a metodologia 

DISC, que poderia ser convenientemente utilizada para encontrar perfis dentro das 

diversas funções na Engenharia de Construção do Exército. Esta ferramenta é 

validada por diversos estudos e universidades e utilizada por várias empresas em 

todo o mundo. No Brasil empresas como Caixa Econômica Federal, o Banco 

Central, Fundação Getúlio Vargas, Furnas, dentre outras já utilizam-na com 

sucesso. Tal metodologia de análise de perfis possui dois instrumentos básicos. Um 

define o perfil da função (comportamentos necessários ao exercício da função ou 

cargo) e o outro identifica o perfil pessoal. Comparando-se estes dois perfis, 

identifica-se qual o talento que o indivíduo tem para o desempenho satisfatório 

daquela função e eventuais pontos a serem melhorados. 

    

2.6 OBRAS PÚBLICAS: CONCEITOS, EXIGÊNCIAS E GESTÃO 

  

 Obra ou projeto é um empreendimento temporário, com previsão de início e 

fim, que tem como objetivo criar ou aperfeiçoar um serviço único. Gerenciar uma 

obra é desenvolver ações de forma a atingir objetivos propostos dentro de 

parâmetros de qualidade predeterminados, obedecendo a um cronograma 

preestabelecido, aos custos estimados e ao escopo. Tudo isso, em função de metas 

estabelecidas e das restrições de recurso e tempo. (PMBOK apud DIAS, 2010 p.15)  

 MONTALVÃO (2009, p.118) cita a dificuldade em se definir obras públicas, 

uma vez que, “obra” alinha-se à idéia de execução e tem enfoque ligado à 

construção civil, ou seja, algo definitivo e direto. Já a palavra pública está 

relacionada ao coletivo, às necessidades das pessoas, a algo bem mais amplo. 

Entretanto, conclui sucintamente como a construção de um determinado 

empreendimento para um determinado público ou uma coletividade. 

 Já a Lei nº 8.666/93, LEI DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, não dá um 

conceito preciso de obras públicas, mas cita as atividades que a caracterizam, como 

sendo: “toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 

por execução direta ou indireta”. Esta lei exemplifica os serviços de engenharia 

como sendo uma demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
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conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 

publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. (ALTOUNIAN, 2009, p.33). 

Segundo ALTOUNIAN (2009, p.30) é lamentável a constatação de graves 

irregularidades na gestão dos recursos destinados a obras públicas, como: 

superfaturamento, direcionamento, atrasos na conclusão e abandono de execução 

das mesmas. De acordo com uma Comissão Temporária do Senado Federal criada 

em 1995 para inventariar obras inacabadas, foi verificado, até então, a existência de 

2.214 obras públicas inconclusas, com recursos destinados da ordem de R$ 15 

bilhões, tendo como destaque a ferrovia Transnordestina como a obra inacabada 

mais antiga do país, pois seu início foi no período imperial e ainda continua em 

andamento até os dias de hoje. 

 Diante do panorama acima exposto, é válido ressaltar que o Exército participa 

desse contexto de obras públicas atendendo a um princípio doutrinário do emprego 

da força terrestre regulamentado pela Lei Complementar nº 97 de 09 Jun 99 

cooperando com o desenvolvimento nacional através das atividades de construção, 

mantém a capacidade técnico-profissional dos seus recursos humanos, mediante a 

execução de obras e serviços de engenharia, contribuindo assim para a projeção de 

sua imagem na sociedade brasileira. 

 Essa atividade de cooperação por meio de ações voltadas para o 

desenvolvimento sócio-econômico do país foi exaltada pelo comandante da Força, 

general Enzo, ainda em sua palestra proferida na aula inaugural aos alunos do IME, 

e mostra os desafios encontrados pela Engenharia Militar neste contexto, como se 

observa na citação abaixo: 

 Na atualidade, pela importância, pelas dimensões e pelo forte apelo aos 
sentidos, as obras a cargo da Engenharia Militar de Construção vem 
merecendo destaque da mídia. São obras relativas à nossa infra-estrutura 
viária, à integração nacional, à redução das desigualdades regionais, à 
promoção da melhoria da qualidade de vida. Estamos construindo e 
restaurando vitais rodovias e ferrovias, portos marítimos e fluviais, pistas de 
pouso de aeroportos. Nossa participação na integração da bacia do rio São 
Francisco às bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional abriu os 
trabalhos deste ciclópico empreendimento, destinado à amenização da 
carência de água para milhões de nordestinos. (PERI, 2008) 

  

 Construir é missão doutrinária de emprego da engenharia do Exército 

Brasileiro. E é nesta atividade que as OM E Cnst realizam seu adestramento através 

de convênios com órgãos públicos e empresas privadas, priorizando as obras que 

atendam o interesse da Instituição no equipamento do território através da 
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implantação de malhas viárias adequadas à Força Terrestre e da construção de 

obras militares. Esta arma está presente tanto nas diversas situações que merecem 

pronta resposta à nossa sociedade, quanto no desenvolvimento da infra-estrutura 

nacional, além de, apoiar organismos internacionais em missões de paz, como nas 

figuras abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: 1º BEC trabalhando na Adequação da Capacidade e Duplicação da BR101 NE, Lote 

1 – Serviço de recapeamento asfáltico. 
 
Fonte: O Autor. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 07: Perfuração de Poços no Haiti – Tropas de Engenharia em Op Paz da ONU. 
 
Fonte: Assessoria 3 do DEC. 

 Neste contexto de convênios com órgão públicos (órgãos concedentes) o EB 

possui como clientes o Departamento Nacional de Infraestrutura de transporte 

(DNIT), a Secretaria Especial dos Portos, CODEVASF, INFRAERO, Receita Federal, 

Ministério da Integração Nacional, Ministério das Cidades, Governos Estaduais, 

Governos Federais, Governos Municipais, Petrobras, INCRA, DIRENG (Diretoria de 

Engenharia da Aeronáutica), entre outros. E como benefícios para a sociedade, tais 

obras trazem geração de empregos, formação e qualificação de mão-de-obra e 

progresso tecnológico (SALES, 2010). 

Um Cmt de um BEC ou de um Dst Eng Cnst, também constitui-se um gestor 

público, e para tanto, deve trabalhar com conceitos de transparência e de 
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administração por meio de programas “procedimentados”, pois, neste ambiente de 

obras públicas as mudanças administrativas são constantes e há uma maior 

participação e cobrança dos processos pela população. Incentivar os subordinados a 

prática de novas idéias e valorizá-los cria respeito e diminui a distância entre chefe e 

subordinado. Da mesma maneira que a busca pelo senso de equipe e de ajuda 

coletiva permite que este gestor seja mais audacioso, pois seu papel é planejar e 

executar metas ambiciosas e ousadas dentro da realidade da obra, delineadas em 

processos de um planejamento pré-determinado, o que “arrasta” os subordinados a 

também pensar estrategicamente e focarem-se em objetivos claros e bem formados. 

A gestão de obras e serviços públicos abrange na administração pública, 

questões administrativas, planejamento, licitação, acompanhamento, execução e 

fiscalização e encontram no procedimento licitatório o ponto crucial para seu 

entendimento, bem como o conhecimento da aplicabilidade das normas, dos 

aspectos legais de formatação dos planos de governo e da boa execução destas 

obras e serviços (ALTOUNIAN, 2009, p. 134). 

O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE - (1995, p.27), 

criado como proposta de reforma do serviço público ressalta a importância do 

comprometimento dos servidores públicos com o aparelho do Estado, e 

consequentemente, com os recursos públicos investidos na execução de obras 

públicas. O fato da estabilidade na profissão e a falta de visão de que não são 

diretamente prejudicados com os desperdícios ou com as improbidades na gestão 

destes recursos são graves comportamentos que devem ser combatidos e 

modificados.    

No Brasil, atualmente, o mercado da construção civil, particularmente em 

grandes obras públicas de infra-estrutura, é referenciado por algumas grandes 

empreiteiras nacionais reconhecidas inclusive fora do país, conforme cita VERDUM 

(2008, p. 82). Dentre estas, estão a OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade 

Gutierrez e Camargo Corrêa. 

Ainda segundo esse autor, tais empresas possuem um crescente poder 

econômico adquirido nacionalmente ao constituírem-se como holdings e ao 

diversificarem seus negócios. A Odebrecht, por exemplo, além de atuar na área de 

engenharia ainda é o maior grupo petroquímico da América ao controlar a empresa 

Braskem e prevê investimentos bilionários em sua subsidiária ETH Bioenergia nos 

próximos anos na área de etanol. Já a Camargo Corrêa possui uma fábrica de 
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cimento própria e controla a Alpargatas Calçados (Havaianas, Rainha, Topper, 

Timberland e Mizuno), além de ser acionista da Siderúrgica Usiminas, da 

concessionária de energia de São Paulo (CPFL Energia) e da Companhia de 

Concessões Rodoviárias (CCR). A Andrade Gutierrez também é acionista da CCR, 

da prestadora de serviços energéticos Light e ainda controla o Instituto de Estudos 

Socioeconômicos – INESC 83. 

Do acima exposto, é possível dizer que tais empresas detêm o estado da arte 

no ramo da construção civil de infra-estrutura no Brasil no que tange a obras 

públicas de grande porte, constituindo-se, portanto, amostras selecionáveis para 

referenciar este estudo rumo à procura pela melhor estrutura organizacional das Seç 

Aprp dos Dst Eng Cnst, devendo estas estarem adaptadas à realidade da Instituição 

Exército Brasileiro. 

Finalmente, com a finalidade de esclarecer alguns conceitos citados na 

introdução e no questionário de pesquisa de campo deste trabalho, se faz mister 

falar sobre o Plano de Trabalho (Pl Trab) de uma obra. O Pl Trab nada mais é que 

um documento que sintetiza o planejamento daquela referida obra e contém 

informações necessárias à análise das atividades desenvolvidas para o 

acompanhamento de sua execução. (C5-21 – Anteprojeto, 2005, p.10-25). 

No caso de operações militares de construção executadas pela Engenharia 

do Exército, este documento é delegado ao Sistema de Obras de Cooperação, 

representado nas OM E Cnst por meio de um convênio ou outra parceria que 

envolva transferência de recursos, estas OM o confecciona, sob responsabilidade 

dos comandantes, assessorados por sua seção técnica. Os Pl Trab são 

posteriormente remetidos ao escalão superior ou ao órgão fiscalizador/entidade da 

Administração Pública onde são analisados e aprovados. 

O Pl Trab é elaborado para cada convênio celebrado ou termo aditivo 

solicitado, isto é, sempre que haja recurso público repassado para a execução de 

obras e/ou serviços de engenharia. O DEC adaptou este documento ao meio militar, 

detalhando um pouco mais os insumos, os serviços e os custos envolvidos na obra 

para um melhor acompanhamento e controle e denominou-o Orçamento por Objeto 

de Gasto (OOG).  
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2.7 CONCEITOS BÁSICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

  

 Faz-se extremamente importante explanar sobre os conceitos de Gestão de 

Projetos em obras, principalmente nas obras públicas sob encargo do Exército, uma 

vez que tais conceitos são pertinentes à esta atividade e constituem-se como uma 

ferramenta útil a ser empregada pelas Seç Aprp dos Dst Eng Cnst na execução da 

apropriação dos custos e na análise gerencial-financeira de tal obra. 

 Inicialmente, o conceito de “projeto” consiste em um instrumento fundamental 

para qualquer atividade de mudança e geração de produtos e serviços. É um 

empreendimento único, com início e fim determinados, que utiliza recursos e é 

conduzido por pessoas, visando atingir objetivos predefinidos. Como exemplo de 

projetos pode-se citar: a implantação de uma estratégia ou mudança organizacional 

em uma empresa, o desenvolvimento de um software, a criação de um novo produto 

ou serviço, etc. (DINSMORE, 2009, p.01)    

Gerenciar projetos, de acordo com Gasnier apud IP – EGP– PEG - EB (2006, 

p.1-6), “é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto, de forma a atingir e exceder as necessidades e expectativas 

dos interessados pelo mesmo”. 

Já o Estado Maior do Exército (BRASIL, 2006, p.1-6) define tal gerenciamento 

como sendo uma atividade administrativa que possui fins específicos e bem 

definidos e pode ser aplicada em qualquer atividade, quer seja nas aquisições ou 

nos empreendimentos de cunho social e operacional. Este metodologia facilita a 

obtenção de resultados almejados dentro do prazo e dos recursos previstos e tem 

como vantagens a inexistência de surpresas durante sua execução, a antecipação a 

situações desfavoráveis que possam surgir, e ainda, proporcionar mais rapidez nas 

decisões, uma vez que, as informações já estão estruturadas e disponibilizadas, 

além disso, otimiza-se a alocação de recursos de toda ordem, documenta e facilita 

as estimativas para futuros projetos e disponibiliza os orçamentos antes do início de 

sua execução. 

Este assunto aplica-se à gestão de uma obra como um todo. Porém, alguns 

conceitos que o compõe, podem ter aplicabilidade restringida aos CCCP/Seç Aprp. 

Dentre estes se destacam a área de gerenciamento dos riscos, custos, tempo 

(prazo) e metas. Estas serão as áreas conhecimento abordadas no presente estudo. 
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O Guia PMBOK8, Quarta Edição (2009), propõem nove áreas de 

conhecimento para o gerenciamento de projetos a fim de atender ao propósito para 

o qual ele está sendo executado. São elas: integração, escopo, tempo, custo, 

qualidade, recursos humanos, comunicações, risco e aquisições. Abordar-se-á, 

sinteticamente, algumas noções sobre estas áreas, a fim de, esclarecer suas 

funcionalidades dentro do gerenciamento de um projeto. E, deste modo, analisar o 

que pode ser implementado durante o gerenciamento de uma obra pública, como as 

que são gerenciadas pelos militares da engenharia de construção do Exército:  

Gerenciamento de Integração: abrange os processos de gerenciamento 

requeridos para que haja coordenação entre os diferentes elementos do projeto. A 

integração envolve tomada de decisões e escolhas ligadas ao objetivo do projeto e 

aos processos de desenvolvimento e execução do plano de gerenciamento do 

mesmo, incluindo o controle de mudanças que se façam necessárias. 

Gerenciamento do Escopo: corresponde ao gerenciamento dos processos 

que certificam que a equipe responsável realizará todo e somente o trabalho 

necessário para que o mesmo seja bem sucedido. Escopo do projeto consiste no 

conjunto de características e funções definidas que o formam. O controle do escopo 

do projeto fundamenta-se na idéia de que é necessária uma descrição clara sobre o 

trabalho a ser realizado. 

Gerenciamento do Tempo: este processo tem por finalidade assegurar que 

o projeto será implantado no prazo previsto, e, portanto, são utilizados critérios e 

padrões que auxiliarão na previsão e acompanhamento do prazo de implantação de 

cada atividade prevista. 

Gerenciamento do Custo: inclui os processos necessários que asseguram 

que o projeto será concluído dentro do orçamento aprovado. O desempenho destes 

custos devem ser monitorados e medidos regularmente através de técnicas de 

administração geral ensinadas pelo guia. 

Gerenciamento da Qualidade: são processos que asseguram que o projeto 

será concluído dentro da qualidade desejada, satisfazendo os clientes. Um projeto 

                                                 
8 PMBOK® – Project Management Body of Knowledge ou Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 

Projetos é um guia que serve de base para orientar profissionais que buscam conhecer gerenciamento de projetos 

em toda sua plenitude e pessoas que buscam obter a certificação internacional como Profissional em 

Gerenciamento de Projetos (PMP® - Project Management Professional). Este guia foi criado pelo PMI® – 

Project Management Institute, uma organização internacional sem fins lucrativos fundada em 1969 na 

Philadelphia – Pennsylvania (EUA), que desenvolve normas, seminários, programas educacionais e certificação 

profissional no assunto.     
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com qualidade é concluído atendendo os requisitos, especificações e adequações 

ao uso (satisfazem as necessidades dos clientes). As técnicas utilizadas pelo guia 

são compatíveis com a abordagem adotada pelas normas ISO. 

Gerenciamento de Recursos Humanos: tem como objetivo possibilitar a 

utilização mais efetiva das pessoas envolvidas no projeto. Tem como processos o 

desenvolvimento do plano de recursos humanos, a contratação ou mobilização da 

equipe do projeto e o aperfeiçoamento e o gerenciamento da equipe do projeto. 

Gerenciamento da Comunicação: inclui a gama de processos exigidos para 

assegurar a geração, coleta, distribuição, armazenamento apropriado e o controle 

básico das informações do projeto. Como informações do projeto incluem-se a 

informação sobre seu desempenho (como os recursos estão sendo aplicados para 

atingir os objetivos do projeto), sobre o trabalho (escopo), prazos, custos e 

qualidade. 

Gerenciamento de Riscos: corresponde ao processo de definição, análise e 

resposta aos riscos do projeto e tem como objetivo maximizar os eventos positivos e 

minimizar as consequências dos eventos negativos. As identificações dos riscos são 

focadas nos objetivos dos projetos e tem como dimensões o escopo, a qualidade, 

prazos e custos. Trata-se de um processo investigativo que deve obter informações 

confiáveis por meio de registros e documentos, entrevistas e técnicas de trabalho 

em grupo como: Delphi, Brainstorming, SWOT Analysis, dentre outras. 

Gerenciamento de Aquisições: engloba os processos para adquirir bens e 

serviços externos à empresa executora do projeto, através de compras ou 

contratações. Tem como objetivos planejar, conduzir, administrar e encerrar as 

aquisições de toda natureza que são necessárias ao projeto. 

Em 2006 durante um Simpósio promovido pelo Estado Maior do Exército, 

NETA (2006), uma colaboradora do Banco Central do Brasil - BACEN, PMP (Project 

Management Professional) discorreu, em palestra, sobre a importância de se 

implantar escritórios de projetos em Organizações Militares. Apontou que em 2005 o 

PMI Rio realizou uma pesquisa com cerca de 80 empresas para que fossem 

medidos os benefícios do método de gerenciamento de projetos implantado nas 

mesmas e apresentou os seguintes dados: 77% das empresas disseram que 

aumentou o comprometimento dos colaboradores com objetivos e resultados, 68% 

disseram que melhorou a disponibilidade de informação para a tomada de decisão, 

67% disseram que aumentou a integração entre as áreas funcionais, 30% disseram 
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reduziram-se os custos em geral, 44% disseram que houve otimização de recursos e 

49 % afirmaram que reduziram-se os prazos nos processos. 

Desta forma, a criação de um escritório de projetos em uma OM E Cnst 

garantiria benefícios para a gestão das obras e consequentemente para a Seç Aprp.  

 

2.8 CONCEITOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 OLIVEIRA (2002, p. 84) define estrutura organizacional como sendo a 

ferramenta básica para alcançar as situações pretendidas por alguma organização, 

através da ordenação e do agrupamento de atividades e recursos, propiciando, 

quando estabelecida de forma adequada, a identificação das tarefas necessárias ao 

alcance dos objetivos da mesma, a organização das funções e responsabilidades, 

informações, recursos e feedback aos empregados, além de, medidas de 

desempenho compatíveis com os objetivos e as condições motivadoras necessárias. 

 De maneira simplificada a estrutura organizacional de uma organização 

significa como ela é organizada para desenvolver suas atividades, levando-se em 

consideração a ordenação das responsabilidades, das autoridades, das 

comunicações e das decisões das unidades que a compõe. Esta estrutura não é 

estática, principalmente quando se leva em consideração as características 

individuais das pessoas que a integram, pois cada uma tem sua peculiaridade. 

 Existem vários tipos de estrutura organizacional, definidas em função dos 

resultados almejados e a conseqüente forma de departamentalização utilizada, 

podendo ser: estrutura funcional, por clientes, por produtos, territorial, por projetos, 

matricial, etc. 

 A estrutura de uma seção de apropriação em um Dst Eng Cnst é funcional, ou 

seja, distribuída por funções dentro deste centro, podendo ser classificadas como 

“Estações de Trabalho” que variam em número e tipo de OM E Cnst ao qual está 

inserida, como é o caso do 1º BEC – Caicó/RN nas obras de duplicação da BR-101 

NE, lote 01, por exemplo. Nesta Unidade, além do chefe da seção, encontram-se 

nas Estações de Trabalho as funções de encarregado dos controles e relatórios 

(diários, semanais, quinzenais e mensais) dos insumos da obra e dos serviços 

(diretos e terceirizados), pelos diários de obra, pelo fechamento das locações, pelos 

balancetes dos custos diretos e indiretos, pelos controles pluviométricos, pelos 

registros diversos da obra (fichas informativas dos serviços e fotográficos), pelos 
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fechamentos com os fornecedores e contratados e pelos controles de frota e mão de 

obra locada. Todas essas informações eram enviadas, nos prazos determinados, 

aos escalões superiores e órgãos civis supervisores e fiscalizadores.  

 Como condicionantes da estrutura organizacional são analisados os seguintes 

fatores (OLIVEIRA, 2002, p.105): 

 Fator Humano: a eficiência de uma estrutura depende de sua qualidade 

intrínseca e do valor e integração dos homens que ela organiza, ou seja, o 

comportamento e os conhecimentos das pessoas que desempenharão as funções 

requisitadas. 

 Fator ambiente externo: neste processo analisa-se o relacionamento entre a 

empresa e seu ambiente externo. 

 Fator sistema de objetivos e estratégias: estes fatores influenciam na 

estrutura da empresa na medida em que, quando os objetivos e estratégias estão 

bem definidos e claros, é mais fácil organizar, uma vez que se sabe o que esperar 

de cada membro do grupo que forma a empresa. 

 Fator tecnologia: entende-se como aspecto tecnológico o universo de 

conhecimentos utilizados para operacionalizar as atividades na empresas para que 

sejam alcançados os objetivos propostos. 

 Finalmente, faz-se necessário esclarecer que existem três níveis de influência 

no desenvolvimento de uma estrutura organizacional, a saber: nível estratégico 

(nível mais alto da pirâmide empresarial que estabelece o rumo a ser seguido por 

aquela organização), nível tático (nível intermediário que otimiza determinada área à 

algum resultado, e não a organização inteira) e nível operacional (nível mais baixo 

da pirâmide onde são criadas as condições para a adequada realização dos 

trabalhos diários da organização). 

 Como dito anteriormente, em uma organização seja ela pública ou privada 

sua estrutura organizacional pode variar de funcional a uma estrutura por projetos. A 

estrutura funcional indica que a organização é agrupada por áreas de especialização 

dentro de diferentes áreas funcionais de maneira hierarquizada. Tem como 

vantagens os membros da equipe se reportarem a somente um gerente, 

centralizam-se recursos similares e por serem compostas por funcionários 

especialistas. E como desvantagens uma maior ênfase ao trabalho técnico do que 

ao próprio projeto, não existir uma carreira de gerente de projetos e este gerente não 

possuir autoridade. Já a estrutura projetizada faz com que a organização seja 
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estruturada conforme os projetos que ela desenvolve. Possui as seguintes 

vantagens: foco no projeto, a comunicação é mais efetiva do que na estrutura 

funcional e os membros da equipe se reportam a somente um gerente. E como 

desvantagens: dissolução da equipe ao final do projeto, o uso dos recursos não ser 

eficiente e a duplicação de funções exercidas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção objetiva apresentar detalhadamente como se realizou a presente 

pesquisa e como o problema foi solucionado. Tem a finalidade, também, de 

especificar os procedimentos necessários para se chegar aos participantes da 

pesquisa, obter as informações de interesse e analisá-las, indicando, assim, as 

opções e a leitura operacional que foi feita do quadro teórico de tal estudo. 

Contemplou-se, ainda, a fase de exploração de campo, a escolha do espaço da 

pesquisa, a seleção do grupo de pesquisa (amostras), o estabelecimento dos 

critérios de amostragem e a construção de estratégias para entrada em campo, além 

da definição de instrumentos e procedimentos para a análise dos dados. Desta 

maneira, tal seção descreve os procedimentos metodológicos (método, tipo e 

técnica de pesquisa, amostras, instrumentos de coletas de dados e modelo de 

análise de dados). 

 

3.1 VARIÁVEIS 

  

 Da análise das variáveis envolvidas na presente pesquisa, a “estrutura 

organizacional das Seç Aprp” apresenta-se como variável independente, uma vez 

que, esperou-se que a sua reestruturação exercesse efeito significativo sobre a 

variável dependente “desempenho das Seç Aprp”. 

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

Variável I: Estrutura organizacional das Seç Aprp 

 

 No contexto deste estudo, esta variável pode ser entendida como um conjunto 

ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões presentes 

em uma Seç Aprp de um Dst Eng Cnst atuando com algumas condicionantes para 

seu funcionamento, a saber: pessoal, missão, objetivos e responsabilidades 

funcionais, procedimentos, tecnologia de informação e  processos internos e 

externos.    
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Variável II: Desempenho das Seç Aprp 

 

 Para a presente pesquisa, desempenho das Seç Aprp, corresponde ao 

conjunto de características, comportamento e rendimento esperado para esta seção, 

baseado em requisitos operacionais exigidos para seu efetivo funcionamento. Este 

desempenho pode ser avaliado através da mensuração das ações dos militares que 

participam e influenciam a atividade que tal seção executa. Desta maneira, o 

desempenho desejado pela administração pública para a Seç Aprp envolve: uma 

gestão eficaz de pessoal, uma definição clara da missão/visão, dos objetivos e das 

responsabilidades funcionais, uma padronização formal de procedimentos, uma 

utilização eficiente da tecnologia de informação e uma excelência gerencial nos seus 

processos.    

 

3.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

 Na presente pesquisa, verificou-se que as variáveis escolhidas comportam-se 

qualitativamente, principalmente, por seus domínios serem representados por 

atributos eleitos no contexto da Excelência Gerencial (EG). E para defini-las 

operacionalmente, a fim de torná-las passíveis de observação e mensuração, foi 

necessário definir quais as dimensões e indicadores seriam estabelecidos, como se 

vê nos quadros abaixo.      

Dessa maneira, a descrição da variável estrutura organizacional (quadro 1) 

foi realizada através da análise dos CCCP/ Seç Aprp em sua forma “estática”, como 

se configurasse uma “fotografia estrutural” da variável em determinado instante, sem 

levar em consideração sua dinâmica de processos e seus resultados operacionais.  

Variável 
Independente 

Dimensão Indicadores 
Forma de medição 
(Questionários e 

Revisão de Literatura) 

Estrutura 
organizacional 
do CCCP/Seç 
Aprp  

1.0 Recursos 
Humanos 

Organização Pergunta 1/item 2.8 

Nível de formação Pergunta 2 

Qualificações Perguntas 3, 4 e 5 

Funcionalidades Perguntas 6, 7 

2.0 Processos 

Sistema de registro 
de operações 

Perguntas 8 e 9/ item 
2.2.2 

Tecnologia da 
Informação 

Perguntas 10 e 11 
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3.0 
Normatizações 

Procedimento padrão 
aplicado 

Pergunta 12/subitem 2.3.2 

Certificação oficial de 
qualidade 

Pergunta 13/subitem 2.3.1 

Quadro 01 – Definição da variável estrutura organizacional dos CCCP/Seç Aprp. 
 
Fonte: o autor 

 Já a variável desempenho do CCCP/Seç Aprp foi operacionalizada através 

das dimensões e indicadores descritos no quadro 2. Esta definição baseou-se na 

busca pela identificação da dinâmica processual desta instalação. Além disso, os 

indicadores selecionados sintetizam os resultados esperados durante o 

funcionamento deste CCCP/Seç Aprp pesquisado, buscando-se, portanto, medir seu 

real desempenho. 

Variável 
Dependente 

Dimensão Indicadores 
Forma de medição 
(Questionários e 

Revisão de Literatura) 

 
 
 
 
Desempenho 
do CCCP/Seç 
Aprp 
 
 
 
 
 
 

4.0 Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Desenho e descrição de 
cargos  

Pergunta 14/item 2.5 

 
 
 
5.0 Processos 
 
 
 

Monitoramento de 
metas  

 Pergunta 15/item 2.7 

Monitoramento do 
atendimento ao prazo 

Pergunta 16/item 2.7 

Monitoramento dos 
riscos 

Pergunta 17/item 2.7 

Qualidade gerencial 
Pergunta 20 e 22/item 
2.3 

Velocidade da 
informação gerencial 

Pergunta 23 

Sugestões pessoais 
para o aperfeiçoamento  

Pergunta 25 

6.0 Financeira 
Monitoramento dos 
custos 

Perguntas 18,19 e 21/ 
item 2.7 

7.0 Clientes 
Satisfação do Cmt 
Dst/Gestor 

Pergunta 24/item 2.7 

Quadro 02 – Definição operacional da variável desempenho do CCCP/Seç Aprp. 
 
Fonte: o autor 

 Tais indicadores foram baseados em publicações sobre gestão de projetos da 

Fundação Getulio Vargas – FGV, do Programa de Excelência Gerencial do Exército 

(PEG-EB) e em livros que abordam os aspectos inerentes à atividade de sistema de 

informação, organização e métodos nas empresas. 
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo prontificou-se a comparar a estrutura organizacional da Seç Aprp 

dos Dst Eng Cnst em relação à estrutura adotada nos CCCP de empresas civis que 

executam obras públicas, com a finalidade de identificar se aquela seção está 

adequada para alcançar os padrões de gestão exigidos pela Administração Pública, 

no que tange à qualidade na execução dos serviços, a efetiva gestão dos recursos 

públicos e o atendimento aos prazos de conclusão das obras. 

Para as amostras militares, ou seja, os militares da Arma de Engenharia, do 

Quadro de Engenheiros Militares (QEM) e Oficiais Técnicos Temporários, 

integrantes de BEC, foi aplicado, via email, um questionário. Já nas amostras civis, 

foi realizada um entrevista nas empresas com os profissionais que participavam da 

execução de contratos de obras públicas. 

 

3.2.1 População 

 

 A população (universo) militar do presente estudo é constituída por todos os 

oficiais, subtenentes e sargentos, da ativa ou da reserva, integrantes da Arma de 

Engenharia, do QEM ou do quadro de técnicos temporários, que sirvam ou serviram 

em BEC e tenham participado, direto ou indiretamente, da execução de obras 

públicas e que fossem integrantes ou “clientes” das seções de apropriação dos Dst 

Eng Cnst por onde passaram. Dentre os “clientes” das Seç Aprp enquandram-se: 

Integrantes do DEC, da DOC e dos Gpt E, Cmt BEC, Cmt Dst Eng Cnst, Chefe 4ª 

Seção, Engenheiros integrantes da Seção Técnica e Chefes de Campo. 

 Quanto à população civil, o universo pesquisado se restringiu às 05 (cinco) 

empresas eleitas como detentoras do “estado da arte” no ramo da engenharia e 

construção de obras públicas (item 2.6 da Revisão de Literatura), a saber: Andrade 

Gutierrez, Queiroz Galvão, Odebrecht, Camargo Correia e OAS Engenharia.  

 

3.2.2 Amostras 

 

 No universo militar, pela dificuldade em se determinar o tamanho populacional 

(N) citado no subitem 3.2.1 População, não foi possível se chegar à determinação do 

tamanho da amostra (n). 
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 Para tanto, foram enviados 95 (noventa e cinco) emails com o referido 

questionário a oficiais, subtenentes e sargentos que, atuaram ou atuam como 

participantes em obras públicas sob a direção da DOC (1º e 2º Gpt E e 9º/10º/11º 

BEC), estabelecendo-se como amostra (n) a quantidade de militares que 

responderam tal questionário, totalizando 49 (quarenta e nove) militares. 

 Quanto ao universo civil, o tamanho amostral (n) foi determinado pela 

quantidade de empresas que aceitaram participar como voluntárias em tal pesquisa. 

Neste caso, apenas 02 (duas) se voluntariaram: a Odebrecht e a Andrade Gutierrez. 

 

3.2.3 Método de Pesquisa 

 

 Quanto ao método de pesquisa que proporcionou as bases lógicas para a 

investigação científica e que possibilitaram este pesquisador decidir acerca do 

alcance da investigação proposta, das regras de explicação dos fatos levantados na 

problemática em questão e da validade das generalizações feitas no presente 

trabalho, foi escolhido o método indutivo. Este método racionalista, segundo GIL, 

1999; LAKATOS; MARCONI, 1993 apud RODRIGUES (2006, p.29) foi proposto por 

Descartes, Spinoza e Leibniz e pressupõe que só a razão é capaz de levar ao 

conhecimento verdadeiro, buscando a explicação do conteúdo das premissas 

estabelecidas por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente 

(análise que parte do geral para o particular) para se chegar a uma conclusão. O 

silogismo utilizado neste método científico é construído a partir de duas premissas 

iniciais para se gerar uma terceira. 

    As duas premissas iniciais levantadas neste trabalho foram as seguintes: 

PREMISSA MAIOR:  

Todas as empreiteiras estudadas são organizações do ramo da engenharia e 

construção que obtêm sucesso nas suas atividades. 

PREMISSA MENOR:  

Os “BECs” são organizações do ramo de engenharia e construção. 

Logo, os “BECs” podem também obter sucesso nas suas atividades. 

Desta maneira este pesquisador, buscou provar que se adaptando modelos 

gerenciais adotados por empreiteiras de sucesso no ramo da construção na 

execução de obras públicas é possível que os “BECs”, e consequentemente, os Dst 

Eng Cnst e suas Seç Aprp sejam organizações de sucesso, realizando suas 
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atividades de maneira efetiva e baseadas da EG. 

Quanto ao método de procedimento utilizado neste trabalho, que, de acordo 

com GIL, 1999, apud RODRIGUES (2006 p.31), vem a ser o conjunto de 

procedimentos suficientemente gerais que possibilitam o desenvolvimento da 

investigação científica, optou-se pelo método comparativo. Este método 

desenvolveu-se através da investigação dos fatos ligados à forma de apropriação 

dos custos e análise dos dados de obra pelos CCCP/Seç Aprp e, a partir destes, 

verificou-se as diferenças e similaridades. Desta maneira, procurou-se estabelecer 

correlações entre as amostras militares e civis, no que tange ao referido aspecto 

estudado em obras, mediante comparações. 

 

3.2.4 Tipo de pesquisa 

 

Do ponto de vista de sua natureza, o tipo de pesquisa escolhida neste 

trabalho foi a Pesquisa Aplicada, pois objetivou gerar conhecimentos para a 

aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Neste caso, os 

conhecimentos gerados com essa pesquisa objetivou encontrar soluções para 

otimizar o gerenciamento de obras executadas pelos Sistema de Obras de 

Cooperação do Exército, mais especificamente, o aperfeiçoamento  da apropriação 

de custos e da análise dos dados gerados pela Seç Aprp dos Dst Eng Cnst. 

Quanto à forma de abordagem do problema em questão, optou-se pela forma 

descritiva de estudo, ou seja, por uma Pesquisa Qualitativa, uma vez que, a 

interpretações dos fenômenos pesquisados e a atribuição de significados aos mais 

diferentes tipos de assuntos abordados puderam, apenas parcialmente serem 

traduzidos em números, limitando, consideravelmente, o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. 

Do ponto de vista de seus objetivos (GIL, 1999 apud SILVA, 2001, p.21) 

aplicou-se o conceito da Pesquisa Descritiva, ou seja, descreveram-se 

características de determinada população/fenômeno, bem como, o estabelecimento 

de relações entre as variáveis “estrutura organizacional das Seç Aprp” 

(independente) e “Desempenho das Seç Aprp” (dependente). Desta maneira, neste 

trabalho, buscou-se aumentar os conhecimentos sobre as características e a 

magnitude do referido problema de pesquisa, obtendo-se, assim, uma visão mais 

completa desta problemática. 
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Quanto aos procedimentos técnicos utilizou-se a Pesquisa Bibliográfica, 

elaborada a partir de livros, manuais e apostilas militares, revistas, apostilas de 

conteúdo acadêmico, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na internet. 

Bem como, neste mesmo sentido, utilizou-se alguns procedimentos da Pesquisa 

Participante. Este tipo de pesquisa se desenvolve a partir da interação entre o 

pesquisador e os membros das situações investigadas, o que foi caracterizado a 

partir da participação dos próprios militares entrevistados na análise da realidade em 

que viviam (execução de obras públicas), com vistas a promover uma transformação 

situacional, dentro do contexto abordado, em benefício deles mesmo. Tudo isso 

através das respostas dadas ao questionário aplicado, onde, os mesmos tiveram a 

oportunidade de externarem suas experiências e sugestões para a solução da 

problemática pesquisada. 

 

3.2.5 Técnicas de Pesquisa 

 

 A técnica de pesquisa utilizada variou para as duas populações selecionadas: 

a formada por militares e por empresas civis como especificado nos subitens 3.2.1 e 

3.2.2. 

 Para a amostra formada por militares utilizou-se a técnica de obtenção de 

dados através da aplicação de um Questionário com perguntas mistas. Este método, 

segundo RODRIGUES (2006, p.74) consiste em um conjunto ordenado e 

consistente de perguntas a respeito das variáveis e/ou situações que se deseja 

medir ou descrever, podendo, estas perguntas, serem redigidas de forma aberta, 

fechada ou mista, devendo ser respondidas sem a necessidade da presença do 

pesquisador. Quando o mesmo estiver presente e lê as questões ao pesquisado, 

esta técnica passa a chamar-se Formulário, o que não foi o caso do presente 

trabalho. 

 Para as amostras caracterizadas pelas empresas civis eleitas como 

detentoras do “estado da arte” no ramo da engenharia e construção no Brasil, a 

técnica de pesquisa utilizada foi a Entrevista Estruturada, que consiste em um 

procedimento que envolve duas pessoas “face a face” em que uma delas formula as 

questões previamente e a outra responde, com o objetivo de compreender o 

significado que os entrevistados atribuem a questões e situações, baseados nas 

suposições e conjecturas do pesquisador (RODRIGUES, 2006, p. 78). 
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3.2.6 Instrumentos 

 

 Durante a pesquisa, para as amostras militares, o questionário (APÊNDICE – 

B) foi enviado por e-mail, sendo constituído de 25 (vinte e cinco) perguntas objetivas 

e subjetivas. Após o preenchimento de tais respostas, os e-mails foram reenviados 

de volta ao pesquisador. Já a Entrevista Estruturada (APÊNDICE – A) direcionada 

às empresas civis foi realizada nos escritórios das respectivas na cidade do Rio de 

Janeiro, após emissão de ofício prévio em nome do comandante da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, e por intermédio do próprio pesquisador que direcionou 

as perguntas à um colaborador previamente designado pela gerência daquela 

entidade. 

 Tanto no Questionário aos militares quanto na Entrevista às empresas, o 

conteúdo das 25 (vinte e cinco) questões era, basicamente, o mesmo. Variando-se, 

apenas, em poucas ocasiões, em virtude de peculiaridades que as distinguiam, 

como se observa abaixo. 

 Primeiramente, foram colhidos os dados iniciais de cada participante. Para os 

militares foi questionada a obra em que o mesmo havia participado, a função 

exercida e o período de participação. Para as empresas foi questionado o nome e a 

função do entrevistado, o nome da empresa e a obra a que ele se referia. 

 O conteúdo das perguntas, as Variáveis (Independente e Dependente) – VI e 

VD, as Dimensões em que estas estavam inseridas e os referidos Indicadores de 

medição estão contemplados nos quadros abaixo.   

PERGUNTA 01 – VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

1. Como se organiza a Seç Aprp de sua 
obra? 

1. Como se organiza o CCCP na 
obra? 

Dimensão Indicador 

Recursos Humanos Organização 
Quadro 03 – Pergunta 01 – contextualização. 
Fonte: o autor.        

PERGUNTA 02– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

2. Qual o posto/graduação dos chefes e dos demais 
integrantes das funções operacionais da Seç Aprp na 
referida obra? 
Chefe : ( ) Of Aperf.( ) oficial ( ) ST/Sgt ( ) Cb/Sd ( ) 
Outra:_. 

2. Qual o nível de 
formação acadêmica dos 
integrantes do CCCP? 
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Demais Integrantes:( )Of  ( )ST/Sgt ( )Cb/Sd ( ) 
Outra:_. 

Dimensão Indicador 

Recursos Humanos Nível de Formação 
Quadro 04 – Pergunta 02 – contextualização. 
Fonte: o autor.    

PERGUNTA 03– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

3. Quais as qualificações exigidas para o 
desempenho das funções de chefe da Seç Aprp na 
referida obra? 
( ) Especialização ou MBA em gestão ou similar. 
( ) Graduações: 
Engenharia/Administração/Contabilidade.  
(  ) Curso de Informática básico ou avançado. 
(  ) Outros:______ 

3. Quais as qualificações 
exigidas para a função de 
chefe do CCCP? 
 

Dimensão Indicador 

Recursos Humanos Nível de Formação/Qualificações 
Quadro 05 – Pergunta 03 – contextualização. 
Fonte: o autor.    

PERGUNTA 04– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

4. Quais as qualificações exigidas para o 
desempenho das demais funções operacionais na 
Seç Aprp da referida obra? 
(   ) Cursos na área de Eng/Adm/Contabilidade.  
(   ) Curso de Informática básico ou avançado. 
(   ) Outros:________ 

4. Quais as qualificações 
exigidas para o pessoal 
envolvido no controle de 
custos e de produção na 
obra? Justifique. 
 

Dimensão Indicador 

Recursos Humanos Qualificações 
Quadro 06 – Pergunta 04 – contextualização. 
Fonte: o autor.    

PERGUNTA 05– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

5. O Sr concorda que as qualificações 
acima descritas são suficientes para 
que os integrantes desta Seção 
desempenhem de maneira eficiente 
suas atribuições? 
(  )Sim   (  )Não 
O Sr me auxiliaria a entender porque 
acha isso? 

5. Como é feito esse controle de custos na 
obra? (1) 
(1) Esta pergunta diferiu-se para as 
empresas por considerar-se que nestas as 
qualificações exigidas são suficientes para 
o desempenho das funções nos CCCP, 
uma vez que, as mesmas detêm o “estado 
da arte” neste aspecto. 
 

Dimensão Indicador 

Recursos Humanos Qualificações 
Quadro 07 – Pergunta 05 – contextualização. 
Fonte: o autor.    
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PERGUNTA 06– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

6. Quem é/são o(s) responsável(eis) 
pelo processamento das informações na 
Seç Aprp da obra em questão? 

6. Quem são os responsáveis pelo 
processamento das informações no 
CCCP da obra? 

Dimensão Indicador 

Recursos Humanos Funcionalidades 
Quadro 08 – Pergunta 06 – contextualização. 
Fonte: o autor.    

PERGUNTA 07– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

7. Quem é/são o(s) responsável(eis) 
pelo envio das informações ao gestor 
direto da referida obra na Seç Aprp? 

7. Como é feito o envio das informações 
do CCCP ao gestor da obra? 
 

Dimensão Indicador 

Recursos Humanos Funcionalidades 
Quadro 09 – Pergunta 07 – contextualização. 

Fonte: o autor.  

PERGUNTA 08– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

8. Como são/eram feitos os registros das informações 
da obra durante a coleta na frente de serviço da obra? 
(   ) em planilhas e tabelas impressas.    
(   ) em equipamento específico – Qual? 
(   ) manualmente (registro à mão) 
(   ) outra:_____. 

8. Como é feita a coleta 
das informações na frente 
de serviço da obra? 
 

Dimensão Indicador 

Processos Sistema de Registro de Operações 
Quadro 10 – Pergunta 08 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 09– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

9. Como são/eram feitos os registros das 
informações da obra dentro da Seç 
Aprp? 
(   ) em planilhas e tabelas. 
(   ) em software específico – Qual? 
______. 
(   ) outra:__________________. 

9. Como as informações sobre custos e 
produção são registradas na obra?  

Dimensão Indicador 

Processos Sistema de Registro de Operações 
Quadro 11 – Pergunta 09 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 10– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 
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10. Como os dados da obra são/eram 
tramitados internamente na Seç Aprp? 
(   ) através de documentos impressos 
(  ) através de software específico de 
comunicação interna. Qual? 
(   ) Intranet. 
(   ) Outro:______________. 

10. Como os dados sobre custo e 
produção são tramitados dentro 
do CCCP? 
 

Dimensão Indicador 

Processos Informatização 
Quadro 12 – Pergunta 10 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 11– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

11. Como os dados da obra são/eram tramitados entre 
a Seç Aprp e o escalão superior? 
(   ) através de documentos impressos. 
( )através de software específico de comunicação 
externa.Qual? 
(   ) Internet. (   ) Outro: ____ 

11. Como os dados são 
tramitados entre o CCCP e 
o gestor da obra? 

Dimensão Indicador 

Processos Informatização 
Quadro 13 – Pergunta 11 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 12– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

12. Há/havia forma de padronização 
operacional de procedimentos 
formalizado (impresso) na Seç Aprp da 
respectiva obra? 
(   ) sim (   ) não   (   ) está(va) em fase 
de elaboração. 

12. Há forma de padronização de 
procedimentos formal (impresso) nos 
processos que envolvem o controle de 
custos e produção na obra? 
 

Dimensão Indicador 

Normatizações Procedimento Padrão Aplicado 
Quadro 14 – Pergunta 12 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 13– VI: Estrutura Organizacional do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

13. O Sr acharia pertinente os Dst Eng 
Cnst concorrerem às Certificações 
Oficiais de Qualidade tão buscadas 
pelas empreiteiras civis? (  )Sim  (   )Não 
Por que o Sr acredita nisso?  

13. A empresa possui certificado de 
qualidade emitido por órgãos 
competentes? Qual?   
 
 

Dimensão Indicador 

Normatizações Certificação Oficial de Qualidade 
Quadro 15 – Pergunta 13 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 14– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 
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QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

14. O Sr acha importante investir em uma 
sistemática padrão de análise de perfil para 
verificar se os militares que trabalharão nas 
Seç Aprp das obras em geral têm pendor 
para a referida atividade? (  )Sim  (  )Não. 
O Sr me ajudaria a entender porque acha 
isso?  

14. O setor de recursos humanos 
aplica a técnica de desenho e 
descrição de cargos para os CCCP? 
Qual o efetivo de mão-de-obra direta 
e indireta na obra? 
 
 

Dimensão Indicador 

Gestão de Recursos Humanos Desenho e descrição de cargos 
Quadro 16 – Pergunta 14 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 15– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

15. Onde o Destacamento trabalha(va) com 
monitoramento de metas na obra em questão? 
(   ) Na Seç Aprp. (   ) Em outro setor. Qual? 
(   ) não trabalha(va) naquele momento. 
(   ) NDA. Algo a acrescentar?  

15. Como a empresa 
trabalha com monitoramento 
de metas da obra? 
 

Dimensão Indicador 

Processos Monitoramento de metas 
Quadro 17 – Pergunta 15 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 16– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

16. Onde o Destacamento trabalha(va) com 
monitoramento do atendimento aos prazos 
na obra em questão? 
(   ) Na Seç Aprp. (   ) Em outro setor. Qual?  
(   ) não trabalha(va) naquele momento. 
(   ) NDA. Algo a acrescentar? 

16. Como a empresa trabalha com 
monitoramento do atendimento aos 
prazos da obra? 
 

Dimensão Indicador 

Processos Monitoramento do prazo 
Quadro 18 – Pergunta 16 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 17– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

17. Onde o Destacamento trabalha(va) com 
monitoramento dos riscos inerentes ao andamento 
da obra? 
(   ) Na Seç Aprp. (   ) Em outro setor. Qual?__ 
(   ) não trabalha(va) naquele momento. 
(   ) NDA. Algo a acrescentar? 

17. Como a empresa 
trabalha com monitoramento 
dos riscos inerentes ao 
andamento da obra? 
 

Dimensão Indicador 

Processos Monitoramento dos riscos 
Quadro 19 – Pergunta 17 – contextualização. 
Fonte: o autor. 
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PERGUNTA 18– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

18. Onde o Destacamento trabalha(va) com 
monitoramento dos custos da obra? 
(   ) Na Seç Aprp. (   ) Em outro setor. Qual? __ 
(   ) não trabalha(va) naquele momento. 
(   ) NDA. Algo a acrescentar? 

18. Como a empresa 
trabalha com monitoramento 
dos custos da obra? 
 

Dimensão Indicador 

Financeira Monitoramento dos custos 
Quadro 20 – Pergunta 18 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 19– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

19. Onde era feito o comparativo entre o custo dos 
serviços previsto no Plano de Trabalho e o custo real 
executado?  
(   ) Na Seç Aprp. 
(   ) Em outro setor. Qual?__________ 
(   ) não era preocupação imediata. 
(   ) NDA. Algo a acrescentar? 

19. Como a empresa 
compara o custo dos 
serviços previsto no Plano 
de Trabalho e o custo real 
executado? 
 

Dimensão Indicador 

Financeira Monitoramento dos custos 
Quadro 21 – Pergunta 19 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 20– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

 QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

20. Em relação à este monitoramento das metas, dos 
prazos, dos riscos e dos custos da obra em questão, 
o Sr considera que o procedimento adotado era 
eficiente? 
 (  )Sim  (  )Não Por que o Sr afirma esta opinião? 

20. O Sr considera o 
eficiente o monitoramento 
das metas, dos prazos, dos 
riscos e dos custos das 
obras na empresa? Porque? 

Dimensão Indicador 

Processos Qualidade gerencial 
Quadro 22 – Pergunta 20 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 21– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

21. Na sua percepção como é/era o tratamento do 
Destacamento, em geral, em relação aos custos da 
obra em questão? 
(   ) não havia esta preocupação, de forma geral.  
(   ) pouco importante (   ) importante 
(   ) muito importante 
(  ) os integrantes eram extremamente preocupados 
com os desperdícios em todos os níveis. 

21. Na sua percepção como 
é o tratamento da empresa 
com os custos da obra? 
Justifique.  
(   ) pouco importante 
(   ) importante 
(   ) muito importante 
(   ) outro: ______ 

Dimensão Indicador 



66 

 

Financeira Monitoramento dos custos 
Quadro 23 – Pergunta 21 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 22– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

22. Como o Sr. classificaria o índice de 
confiabilidade das informações geradas 
pelas Seç Aprp para a tomada de 
decisão por parte do comandante do 
Destacamento? 
(  ) abaixo de 50% de informações 
corretas e confiáveis. 
(  ) entre 50 e 70% de informações 
corretas e confiáveis. 
(  ) entre 70 e 90% de informações 
corretas e confiáveis. 
(  ) entre 90 e 100% de informações 
corretas e confiáveis. 

22. Como o Sr. classificaria o índice de 
confiabilidade das informações geradas 
pelos CCCP para a tomada de decisão 
por parte do gestor? 
(    ) abaixo de 50 % de informações 
corretas e confiáveis. 
(  ) entre 50 e 70 % de informações 
corretas e confiáveis. 
(  ) entre 70 e 90 % de informações 
corretas e confiáveis. 
(  ) entre 90 e 100 % de informações 
corretas e confiáveis. 

Dimensão Indicador 

Processos Qualidade gerencial 
Quadro 24 – Pergunta 22 – contextualização. 
Fonte: o autor. 
 

PERGUNTA 23– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

23. Em sua opinião, qual o tempo 
aproximado entre o processamento das 
informações nas Seç Aprp e seu envio ao 
Cmt Dst? 
(   ) algumas horas (   ) entre 01 e 03 dias 
( )01 semana ( )01 mês ( ) 
outro:________________. 

23. Em sua opinião, qual o tempo 
aproximado entre o processamento 
das informações pelos CCCP e seu 
envio ao gestor da obra para tomada 
de decisão? 
(   ) algumas horas (   ) entre 01 e 03 
dias (   ) 01 semana (   ) 01 mês 

Dimensão Indicador 

Processos Velocidade da informação gerencial 
Quadro 25 – Pergunta 23 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 24– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

24. Como o Sr. avaliaria o índice de 
satisfação do Cmt Dst com sua Seç 
Aprp? 
(   ) o Cmt Dst é muito satisfeito e não há 
intervenções freqüentes. 
(   ) o Cmt Dst faz algumas intervenções 
esporádicas. 
(   ) o Cmt Dst constantemente intervém 
nas atividades da Seç Aprp. 
(   ) outro:____________.  

24. Como o Sr. avaliaria o índice de 
satisfação do gestor da obra com seu 
CCCP? 
(   ) o gestor é muito satisfeito e não há 
intervenções freqüentes. 
(   ) o gestor faz algumas intervenções 
esporádicas. 
(   ) o gestor constantemente intervém 
nas atividades do CCCP.  
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Dimensão Indicador 

Clientes Satisfação do Cmt Dst/Gestor 
Quadro 26 – Pergunta 24 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

PERGUNTA 25– VD: Desempenho do CCCP/Seç Aprp 

QUESTIONÁRIO (militares) ENTREVISTA (empresas) 

25. Que melhoria o Sr sugeriria para o 
aperfeiçoamento da Seç Aprp da obras 
que fez parte? 

25. Que melhoria o Sr sugeriria para o 
aperfeiçoamento do CCCP das obras de 
sua empresa? 

Dimensão Indicador 

Processos Sugestões pessoais para o aperfeiçoamento 
Quadro 27 – Pergunta 25 – contextualização. 
Fonte: o autor. 

 

3.2.7 Análise dos dados 

 

 Para a apresentação dos dados do questionário aplicado aos militares foi 

necessário tabulá-los com o auxílio de uma planilha do software Microsoft Excel® e 

posteriormente, transformá-los em gráficos percentuais para sua melhor análise. 

Essa tabulação foi feita para cada umas das 25 (vinte e cinco) perguntas, bem 

como, para os dados iniciais colhidos de cada entrevistado. 

 Já a apresentação dos dados da entrevista feita às empresas, esta, 

inicialmente, foi colhida por meio de registros manuais durante as indagações aos 

entrevistados e em seguida, as respostas foram digitadas diretamente no escopo 

desta pesquisa no item 4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS por 

meio do software Microsoft Word®. 

 Quanto à análise dos dados relativos ao questionário aplicado aos militares, a 

estatística descritiva formatada por meio dos gráficos percentuais, possibilitou 

quantificar o conteúdo das respostas e identificar, de forma subjetiva, o objetivo de 

estudo buscado em cada pergunta realizada, a fim de compará-lo com o seu 

respectivo apresentado nas respostas dadas, acerca do mesmo assunto, pelas 

empresas civis. 

 A estatística descritiva utilizada para a análise dos dados coletados na 

entrevista às empresas civis foi exposta de forma direta na presente pesquisa, por 

meio do registro digitado de tais respostas para cada pergunta realizada. E, logo 

após, analisou-se, subjetivamente, o conteúdo das mesmas, a afim, também, de 

compará-lo aos dados verificados na “parte militar” do gerenciamento de obras 

públicas. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Esta seção tem por finalidade apresentar os dados pesquisados e analisar os 

resultados obtidos no estudo que objetivou verificar a maneira de como as grandes 

empreiteiras de obras públicas gerenciam seus negócios por meio da efetiva 

apropriação e análise de custos em comparação à maneira de como os Dst Eng 

Cnst e suas respectivas Seç Aprp também o fazem, para, enfim, identificar que 

peculiaridades da gestão privada poderiam ser adaptadas e adotadas pelo Exército. 

 Esta apresentação baseou-se nos indicadores estabelecidos para as variáveis 

de estudo em questão. A análise destes resultados foi feita por meio de técnicas 

estatísticas (Qui-quadrado) em apenas quatro questões (5, 13, 14 e 20), e, na sua 

maioria, por técnicas descritivas baseadas na revisão de literatura e nos próprios 

dados colhidos na pesquisa de campo. 

    DADOS INICIAIS DOS ENTREVISTADOS: 

MILITARES: 49 participantes. 
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FUNÇÕES DOS ENTREVISTADOS (%)

Gráfico 01 – Funções dos entrevistados militares. 
Fonte: o autor. 

Gráfico 02 – Período de participação dos entrevistados militares nas obras. 
Fonte: o autor. 
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EMPRESAS CIVIS: 

a) Construtora Norberto Odebrecht S/A. 

Entrevistado: Engº Roberto de Mesquita Sahlit – Gerente de Integração, PMP. 

Obra: Contrato 4 – Construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) da Marinha do 

Brasil (PROSUB – Programa de Desenvolvimento de Submarinos do Governo 

Federal), em Itaguaí/RJ. 

 

Op Mil Cnst PESQUISADAS 

OM E Cnst OBRA Nr entrevistados 

1º BEC 

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante 4 

Duplicação BR-101 NE, Lote 01 6 

2º BEC 

Duplicação BR-101 NE, Lote 05 4 

BR-343 PI 1 

Projeto de Integração do rio São Francisco 1 

3º e 4 º BEC Duplicação BR-101 NE, Lote 06 6 

3 º BEC Projeto de Integração do rio São Francisco 2 

4 º BEC BR-135 BA 1 

5 º BEC 

BR 319 AM 3 

BR-163 RO 4 

6 º BEC BR 319 AM 1 

8 º BEC BR-163 PA 3 

9 º BEC BR-230 PA 1 

11 º BEC 

Orgão Central de Apropriação 1 

Entroncamento BR 050 MG 1 

FERROESTE 1 

BR 262 MG 1 

Trevo de Uberaba MG 1 

Quartel General Cmdo Mil Planalto DF 1 

21ª Cia E Cnst Cnst Pel Esp Fronteira – Barcelos AM 1 

- Não citada 5 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 49 

01 Gen, 03 Cel, 06 Maj, 28 Cap, 04 Ten, 01 ST, 05 Sgt e 01 Serv Civil 

Quadro 28 – Operações Militares de Construção pesquisadas – Tipo da obra/OM. 
Fonte: o autor. 
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b) Construtora Andrade Gutierrez S/A. 

Entrevistados: Engº José Frederico Gomes – Gerente de Obras da Unidade de 

Negócios Norte – UNN. 

      Engº Alexandre Fernandes – Gerente de Contrato do Consórcio 

UPAC. 

Obra: Urbanização da Pedreira Acari – UPAC – Rio de Janeiro/RJ. 

 

PERGUNTA 01 – Como se organiza a Seç Aprp de sua obra?  

MILITARES – Possui estrutura organizacional funcional com organograma vertical, 

composta pelo chefe da seção, que possuía hierarquia superior, e por seus 

auxiliares diretos subordinados. Parte destes auxiliares permanecia nas instalações 

físicas da seção no próprio canteiro de obras e o restante (apontadores e 

encarregados de equipes de trabalho) permanecia nas frentes de serviço coletando 

as informações acerca da obra. (resposta obtida na revisão de literatura – item 2.2.2)  

 

PERGUNTA 01 – Como se organiza o Centro de Controle de Custo e Produção 

(CCCP) na referida obra? 

ODEBRECHT – A empresa monta uma estrutura peculiar a cada tipo de contrato 

baseada em uma estrutura organizacional projetizada. Utilizam a metodologia de 

gerenciamento de projetos baseada no PMBOK do PMI (Project Management 

Institute) com a implantação de gerentes para as áreas do conhecimento no 

gerenciamento de projetos. A Seção de Custos (CCCP) é alocada na Gerência de 

Contratos e Custos nesta respectiva obra e utiliza um software como base de apoio 

denominado SISENG (Sistema Integrado de Engenharia), programa de acesso 

irrestrito a todos os gerentes do projeto (obra). No caso da obra do EBN, a 

organização da obra é dividida em três grandes subcontratos de produção 

operacional sob a gerência de um engenheiro cada um. Cada subcontrato destes 

possui subseções de planejamento, de administração e as equipes de trabalho 

operacionais.    

ANDRADE GUTIERREZ (AG) – Possui também uma estrutura organizada para 

gerenciar projetos. Na referida obra existia a gerência de contrato, de planejamento,  

de qualidade/meio ambiente/saúde e segurança (QMSS), administrativo-financeira, 

dentre outras. O Centro de Custos é um centro de monitoramento e controle 

baseado em um programa de apontamento eletrônico (via aparelho celular) inovador 
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e exclusivo denominado ConstruMobil. Este centro é vinculado à sede da empresa e 

é instalado fora dos canteiros para atender a todas as obras da AG na cidade do Rio 

de Janeiro. Sua instalação física é localizada no bairro de Campo Grande. Lá, há 

técnicos em custos que controlam as informações das obras que são processadas 

pelo referido software. O ConstruMobil opera no ambiente virtual da internet e sua 

operação/ manutenção fica sob a gerência de um chefe de custos. Em cada obra há 

um técnico de custos ligado a este Centro de Custos como um colaborador 

avançado. 

 

ANÁLISE: 

 Em relação à pergunta 01, que procurou medir o indicador organização, o 

que se observou é que a organização das Seç Aprp dos Dst Eng Cnst adota um 

modelo de estrutura funcional, agrupado dentro de diferentes funcionalidades de 

maneira hierarquizada. Já a organização adotada pelas empresas civis, é 

estruturada para o gerenciamento de projetos (obras). De acordo com DINSNORE 

(2009, p.11) ambas apresentam vantagens e desvantagens como se confirma no 

subitem 2.8 do referencial teórico. Para tanto, levando-se em consideração que as 

Seç Aprp estão inseridas em um organograma de um Dst Eng Cnst e que este, por 

sua vez, encontra-se inserido na composição de um BEC, é válido afirmar que o 

modelo de organização projetizada mostra-se mais favorável à atual missão destas 

OM, já que este modelo é adotado pelas grandes empresas civis pesquisadas, além 

de organizar-se para focar o projeto (a obra) que é a “razão de ser” dos BECs. Com 

a criação de um escritório de projetos nestas OM o encargo das Seç Aprp será 

diminuído, reduzindo também o efetivo de pessoal empregado e os gastos com 

instalação, aparelhagem e manutenção desta seção.  

 Este tipo de organização, baseada em projetos, pode ser perfeitamente 

implantado nas OM E Cnst na forma de um escritório central de projetos, como 

regula a Portaria nº 24 de 02 de abril de 2007 que aprova as Normas para 

elaboração, gerenciamento e acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro, e, 

conforme benefícios citados no subitem 2.7 do referencial teórico. 

 

PERGUNTA 02 - Qual o Posto/Graduação (P/G) dos chefes e dos demais 

integrantes das funções operacionais da Seç Aprp na referida obra? 
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MILITARES:  

 

 

PERGUNTA 02 - Qual o nível de formação acadêmica dos integrantes do 

CCCP? 

ODEBRECHT – São engenheiros ou técnicos em custos e medição com experiência 

nesta atividade e treinados com a rotina e as ferramentas utilizadas pela empresa 

para estes fins. 

ANDRADE GUTIERREZ – o chefe de controle dos custos pelo programa 

ConstruMobil é formado em Administração. Os técnicos em custos são técnicos 

administrativos ou técnicos em edificações que foram formados para controlar custos 

pela própria empresa. Os apontadores também são formados pela própria empresa. 

 

PERGUNTA 03 - Quais as qualificações exigidas para o desempenho das 

funções de chefe da Seç Aprp na referida obra? 

MILITARES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 03 - Quais as qualificações exigidas para a função de chefe do 

CCCP? 

ODEBRECHT – Cursos técnicos em custos e medições. Estas qualificações são 

feitas em instituição de ensino em parceira com a empresa ou estes profissionais 

Gráfico 05 – Qualificações exigidas para o desempenho da função de 
Chefe das Seç Aprp pesquisadas. 
Fonte: o autor. 

Gráfico 03 – Posto/Graduação dos 
Chefes das Seç Aprp pesquisadas. 
Fonte: o autor. 

Gráfico 04 – P/G dos demais Integrantes 
das Seç Aprp pesquisadas. 
Fonte: o autor. 

8,00

42,00
46,00

4,00

Of Aperf Of ST/Sgt Cb/Sd

TOTAL: 50 respostas

2.1. Qual o P/G dos Ch Seç Aprp? (%)

5,36

37,50
46,43

10,71

Of ST/Sgt Cb/Sd Outra

TOTAL: 56 respostas

2.2 Qual o P/G dos demais Intg Seç 
Aprp?  (%)

3,45

29,31

48,28

18,97

Pósgrad Eng/Adm/Contab C Infor Outro

TOTAL: 58 respostas

3. Qual a Qualif exigida p/ o desempenho da 
função de Ch Seç Aprp? (%)



73 

 

são formados na própria empresa, ganhando experiência nas atividades do dia-a-

dia. A empresa tem o seguinte lema: “o treinamento é para o serviço e em serviço”. 

ANDRADE GUTIERREZ – As qualificações exigidas, hoje com a utilização do 

ConstruMobil, são as direcionadas para o apontamento, controle e operação de todo 

o sistema de apontamento e análise de custos que envolve o referido programa.  

 

PERGUNTA 04 - Quais as qualificações exigidas para o desempenho das 

demais funções operacionais na Seç Aprp da referida obra? 

MILITARES:  

  

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 04 - Quais as qualificações exigidas para o pessoal envolvido no 

controle de custos e de produção na obra? Justifique. 

ODEBRECHT – Idem resposta anterior à pergunta 03 da Odebrecht. 

ANDRADE GUTIERREZ – Idem resposta à pergunta 03 da Andrade Gutierrez. 

 

PERGUNTA 05 - O Sr concorda que as qualificações acima descritas são 

suficientes para que os integrantes desta Seção desempenhem de maneira 

eficiente suas atribuições? O Sr me auxiliaria a entender porque acha isso? 

 MILITARES:  

 

  

  

 

 

 

 

 

Gráfico 06 – Qualificações exigidas para o desempenho das demais funções das Seç Aprp 
nas obras militares pesquisadas. 
Fonte: o autor. 
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Gráfico 07 – Percentual de entrevistados militares que concordam que as qualificações 
exigidas são suficientes para o eficiente desempenho das funções nas Seç Aprp. 
Fonte: o autor. 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 05 - Como é feito esse controle de custos na obra? 

ODEBRECHT – Inicialmente, para o controle de todos os custos da obra (projeto), é 

realizada uma espécie de “custificação” de todos os serviços e insumos da mesma 

por meio de um detalhamento minucioso de todas as fases de execução que 

compõe o projeto executivo da obra. Em seguida, os dados (tipos de serviços e 

insumos e seus custos monetários) são inseridos nas planilhas eletrônicas do 

SISENG. Este planejamento detalhamento do projeto da obra é obtido por meio de 

uma fase de gerenciamento de projetos denominada EAP (Estrutura Analítica de 

Projeto). É através da EAP que são feitas as matrizes de responsabilidades, as 

redes de atividades, o cronograma físico-financeiro, as estimativas de custos, a 

análise de riscos, a estrutura organizacional que executará o projeto e a 

coordenação de objetivos e controle do mesmo. Este planejamento é feito 

preliminarmente à execução. E é de responsabilidade do gerente geral e dos 

gerentes dos subcontratos. Estas estimativas de custos de cada serviço direto ou 

indireto da obra são baseadas em uma Base de Dados de composição de custos da 

própria empresa. Após este planejamento inicial de execução da obra, os gerentes 

dos subcontratos compilam todas informações geradas e formalizam seus planos de 

trabalho ao gerente geral, gerando um documento denominado Programa de Ação 

(PA). Cada PA é o compromisso da equipe da obra com a empresa. O gerente de 

custos do projeto, baseado em todos os PA e com o auxilio do SISENG, controla 

todos custos dos serviços previstos x executados na obra dia-a-dia, assessorando 

Gráfico 08 – Justificativas para a ineficiência das qualificações exigidas aos integrantes 
das Seç Aprp pesquisadas. 
Fonte: o autor. 
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os gerentes de subcontratos, em reuniões periódicas, quando o custo de algum 

serviço desalinha-se do previsto. Todos os custos diretos e indiretos são 

quantificados e computados no SISENG a todo o momento pelos apontadores por 

meio do preenchimento direto das planilhas do referido programa ou por meio de 

Palm-tops, dependendo da obra. São medidos, inclusive, custos com mobilização e 

desmobilização de equipamentos inter e extra obra, custos de “empréstimos 

financeiros” entre obras da empresa (caso ocorram), custos de maquinário parado, 

custos administrativos de profissionais da empresa que temporariamente possam 

prestar serviço na obra, dentre outros.  

ANDRADE GUTIERREZ – Antigamente apropriavam os custos por meio de 

planilhas impressas preenchidas pelos apontadores, o que demandava custos com 

papel e muito tempo para o lançamento destas informações no computador. Há 

cerca de alguns anos a empresa inovou e em uma parceria com a empresa SIMOVA 

e a OI e investiram em um sistema de apontamento eletrônico que utiliza aparelhos 

celulares, alimentando um programa que permite o acompanhamento instantâneo da 

situação da obra, o ConstruMobil. Este software, exclusivo da AG, auxilia o gestor da 

obra no acompanhamento e controle em tempo real da situação dos equipamentos e 

da mão de obra empregada. É um programa acessado em site da internet, 

possibilitando o acesso em qualquer computador ligado à grande rede, bastando, 

apenas, digitar usuário e senha. Seu painel frontal mostra cada equipamento da 

obra com foto, número de identificação da máquina, localização na obra, nome do 

operador, hora do início do seu trabalho, horas de paralisações e uma legenda com 

barras coloridas que indicam a situação momentânea da máquina. Este painel 

frontal do programa atualiza-se automaticamente a cada trinta segundos com novas 

informações apontadas. O ConstruMobil permite ainda, no seu sítio virtual, o 

acompanhamento de várias obras que estejam em andamento. Cada apontador 

utiliza um celular, exclusivo para alimentar o programa, que contém um banco de 

dados pré-cadastrado e detalhado de todos os equipamentos, viaturas, insumos, 

mão de obra presente e ainda, todos os tipos de serviço previstos naquele 

empreendimento. Tudo isso para que o apontador não perca tempo digitando, mas 

apenas selecionando. Todos estes aspectos acima descritos são especificados e 

identificados nominalmente ou por códigos. Este software, além de gerar relatórios 

situacionais com todos os parâmetros possíveis acerca da obra, ainda permite, por 

exemplo, que o gestor verifique ociosidade momentânea de máquinas, faltas ao 
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expediente, atrasos no início dos trabalhos e do expediente, quantidades de 

insumos consumidos em cada serviço, as justificativas para atrasos no cronograma 

dia-a-dia, dentre outras informações. 

 

ANÁLISE: 

 No que se refere às perguntas 02, 03, 04, 05, que buscava comparar o 

indicador formação e qualificação dos recursos humanos (exceto a pergunta 05 para 

as empresas, conforme justificativa no Quadro 07, pág. 63), identificou-se que em 

ambas amostras a formação dos profissionais estão equiparadas no nível superior e 

técnico. Já quanto às qualificações exigidas, observou-se divergências entre as 

amostras. As empresas civis priorizam qualificações técnicas exclusivamente 

direcionadas para a atividade-fim do setor que são controles e análises de custos, 

além disso, trabalham com profissionais que, além de conhecerem as características 

dos serviços controlados, ainda são formados com ferramentas próprias à realidade 

e à natureza da empresa. Já nas amostras militares, percebeu-se que os mesmos 

priorizam qualificações em outras áreas, predominantemente para a área de 

informática, em vez de qualificações voltadas para os custos da obra. Segundo 

ROCHA (2010, p.07) faz-se necessário tratar adequadamente o homem, que é, no 

fundo, o ponto central e a própria razão para a qualidade nos processos. Portanto, é 

possível afirmar que para as Op Mil Cnst a qualificação dos integrantes das Seç 

Aprp deve ser essencialmente focada na apropriação e análise de custos, através da 

estruturação e aplicação de cursos e estágios alinhados às peculiaridades de cada 

Op Mil Cnst e com uma ferramenta de apropriação padronizada pelo Exército. 

 Ainda para pergunta 05 foi realizado o teste não-paramétrico Qui-quadrado 

para verificar se houve consenso dos militares entrevistados acerca da opinião do 

mesmos de que as qualificações exigidas nas Seç Aprp das obras que participaram 

eram suficientes para que seus integrantes desempenhassem de maneira eficiente 

suas missões. Para tanto foram elaboradas as seguintes hipóteses para este 

questionamento: 

H0: Fo ≤ Fe (não existe consenso na opinião dos militares) 

H1: Fo > Fe (existe consenso entre a opinião dos militares) 

Sendo, H0 - Hipótese Nula, H1 – Hipótese Não-nula, Fo – Frequência Observada e Fe 

– Frequência esperada.   
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Fixando α e escolhendo a variável X2 com gl = K-1 através da tabela Distribuição 

Qui-quadrado [1-40] (RODRIGUES, 2006, ANEXO J), obtém-se: 

α = 0,05 / gl = 2 – 1  gl = 1 / X2
0,05;1 ou X2

crit = 3,84 

Em seguida determinando RC e RA por meio do X2
crit, obteve-se o gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo RA – Região de Aceitação da Ho. RC – Região de Rejeição de Ho.  

Calculando o valor da variável de acordo com a opinião dos entrevistados, teve-se: 

PERGUNTA 05 - Concorda que as qualificações exigidas aos integrantes das 
Seç Aprp das obras que participaram eram suficientes para que 
desempenhassem de maneira eficiente suas atribuições 

EVENTO SIM NÃO 

Fo 22 26 

Fe 24 24 

TOTAL DE RESPOSTAS: 48. 

 A Fe (Frequência esperada), teoricamente para que não houvesse consenso 

seria 50% de SIM e 50% NÃO, ou seja, 24 opiniões para cada lado.   

 Utilizando-se a fórmula: 

                  2          (Fo – Fe)2
            (22 – 24)2          (26 – 24 )2 

X2
calc= ∑ = ---------------- ->  ---------------   +   --------------- 

           i = 1          Fe                               24                     24 
 
 X2

calc = 0,333 

 Como  X2
calc< X2

crit (0,333 < 3,84), aceitou-se a hipótese nula (H0) concluindo-

se, com risco α = 0,05 (5%) que não existe consenso na opinião dos militares. 

 Mesmo não existindo consenso na opinião destes militares é válido destacar 

que o motivo deles acharem ineficientes as qualificações exigidas, eram os 

seguintes: muitas delas eram inadequadas (de acordo com 76,47% dos 

entrevistados), 17,65% disseram que a qualificação dos profissionais das Seç Aprp 

não era prioridade para os comandantes e 5,88% julgaram que tais qualificações 

não eram eficientes por haver constantes mudanças na legislação que as 

RC 

RA 

ƒ(X2 ) 
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regulavam. Conclui-se, portanto, que apesar de não existir consenso nesta questão 

junto aos entrevistados, é necessário adequar as qualificações dos integrantes das 

Seç Aprp, para que sejam direcionadas estritamente à área de apropriação e análise 

de custos, como fazem as empresas civis pesquisadas.    

 

PERGUNTA 06 - Quem é/são o(s) responsável(eis) pelo processamento das 

informações na Seç Aprp da obra em questão? 

MILITARES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 06 - Quem são os responsáveis pelo processamento das 

informações no CCCP da obra? 

ODEBRECHT – O Gerente de Custos e sua equipe através do SISENG. Esta 

gerência recebe as informações da frente de serviço dos apontadores e 

encarregados e lançam-nas em planilhas do SISENG, assim comparam o custo 

executado x previsto. O esforço maior é preparar o planejamento de trabalho inicial 

detalhado, quantificando todos os custos envolvidos em cima de um orçamento 

baseado em uma composição de custos próprio da empresa e em valores 

financeiros de mercado (em caso de terceirizações de serviços da obra) e lançar 

tudo isso nas respectivas planilhas do SISENG. Em seguida, acompanham e 

comparam com o que está sendo feito na realidade. 

ANDRADE GUTIERREZ – O chefe de controle de custos da empresa e sua equipe 

de técnicos em custos. Juntamente com o respectivo software (ConstruMobil). 

 

PERGUNTA 07 - Quem é/são o(s) responsável(eis) pelo envio das informações 

ao gestor direto da referida obra na Seç Aprp? 

MILITARES:  

42,22
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TOTAL: 45 respostas
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Aprp? (%)

Gráfico 09 – Responsáveis pelo processamento das informações dentro da Seç Aprp 
pesquisadas. 
Fonte: o autor. 
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PERGUNTA 07 - Como é feito o envio das informações do CCCP ao gestor da 

obra? 

ODEBRECHT – Através do SISENG. O gerente de custo é quem repassa a situação 

financeira da obra aos demais gerentes, principalmente aos gerentes de subcontrato 

(operacionais), em reuniões periódicas, para a devida correção de rumos na gestão 

de cada serviço que esteja onerando o planejamento. 

ANDRADE GUTIERREZ – O gestor da obra tem acesso ao ConstruMobil como 

usuário, acompanhando abertamente as informações geradas pelo programa. 

 

ANÁLISE: 

 Em relação às perguntas 06 e 07, que procurou medir as funcionalidades nas 

Seç Aprp e nos CCCP, o que se observou foi que os militares utilizam muita mão-de-

obra para o processamento e envio das informações na Seç Aprp, inclusive mão-de-

obra superqualificada (42,22 % são Of Eng e Técnicos). Isto poderia ser evitado com 

o uso de um eficiente e customizado sistema eletrônico de apropriação. O SIAPRO 

(Sistema Informatizado de Apropriação de Obras do Exército), já abordado no 

subitem 2.2.2 da revisão de literatura, veio com este propósito, porém ainda não foi 

completamente implantado e adaptado às demandas gerenciais excelentes. Esta 

ferramenta possibilitaria que este pessoal pudesse ser mobilizado para outras 

funções ou fossem desonerados. 

 Como se viu nas empresas civis, o processamento dos custos restringe-se 

simplesmente à alimentação de um software próprio que gera, por si só, todas as 

informações necessárias ao gestor e a todos os interessados. Conclui-se, portanto, 

que o SOC pode aperfeiçoar o SIAPRO, bem como, criar também um escritório de 

projetos com pessoal qualificado na sede de cada BEC, para que este se torne um 

órgão central de controle em cada OM E Cnst e, assim, otimizar o trabalho de 

27,91

39,53

6,98

25,58

Of Eng/Tec ST/Sgt Aux Aprp Outro

TOTAL: 43 respostas

7. Quem era o Resp pelo envio das Info 
ao gestor da obra na Seç Aprp?(%)

Gráfico 10 – Responsáveis pelo envio das informações ao gestor da obra nas Seç Aprp 
pesquisadas. 
Fonte: o autor. 
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apropriação e análise de custos, através da utilização de técnicas específicas e de 

um sistema eletrônico que agilize tal processo. Isso fará com que a Seç Aprp 

desonere-se de encargos burocráticos e ganhe tempo para analisar os custos de 

forma precisa, verificando mais rapidamente inconsistências e planejando linhas de 

ação corretivas, de forma a assessorar efetivamente o Cmt Dst. 

 

PERGUNTA 08 - Como são/eram feitos os registros das informações da obra 

durante a coleta na frente de serviço da obra? 

MILITARES:  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

PERGUNTA 08 - Como é feita a coleta das informações na frente de serviço da 

obra? 

ODEBRECHT – É feita pelos apontadores e pelos encarregados de cada serviço por 

meio do preenchimento das planilhas do SISENG, ou através da digitação dos 

dados diretamente naquelas ou por meio eletrônico (Palm-Tops). O uso de 

tecnologia para o apontamento depende do tipo e das condições de cada obra, é 

feito um estudo de viabilidade para cada situação. 

ANDRADE GUTIERREZ – É feita por meio dos apontadores da própria empresa 

através de aparelhos celulares que, interligados via sinal de internet, alimentam o 

programa ConstruMobil. Este apontador é um colaborador selecionado 

rigorosamente, pois deve ser de extrema confiança para a empresa e possuir uma 

excelente formação para sua função. A missão deste apontador é acompanhar 

visualmente os trabalhos do pessoal e dos equipamentos na obra, assegurando-se e 

fazendo cumprir, estritamente da maneira prevista, os serviços do plano de trabalho. 

E assim, lançar pelo celular as informações do dia-a-dia da obra. 

48,28

3,45

44,83

3,45

Planl e Tab Eqp Epcf Reg à mão Outra

TOTAL: 58 respostas

8. Como eram feitos os Reg Info da 
obra  durante a coleta na Fr Sv?  (%)

Gráfico 11 – Meio utilizado pelos militares para o registro das informações da obra durante sua 
coleta nas frentes de serviço. 
Fonte: o autor. 
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PERGUNTA 09 - Como são/eram feitos os registros das informações da obra 

dentro da Seç Aprp? 

MILITARES:  

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 09 - Como as informações sobre custos e produção são 

registradas na obra? 

ODEBRECHT – As informações sobre os custos são registradas no próprio 

SISENG. A produção das equipes de trabalho é registrada em outro setor que 

controla somente o andamento físico da obra (cronograma) denominado Gerência 

de Planejamento e Controle de Produção. 

ANDRADE GUTIERREZ – O ConstruMobil gera vários tipos de relatórios sobre a 

produtividade de trabalho das máquinas, dos trabalhadores, dos insumos 

consumidos por dia e dos custos-horários envolvidos. Mensalmente a empresa 

imprime esses relatórios, compila-os e arquiva-os a fim de formar o histórico da obra. 

  

PERGUNTA 10 - Como os dados da obra são/eram tramitados internamente na 

Seç Aprp? 

MILITARES:  

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 10 - Como os dados sobre custo e produção são tramitados dentro 

do CCCP? 

69,09

29,09

1,82

Planl e Tab Sof tw Epcf Outra

TOTAL: 55 respostas

9. Como eram feitos os Reg Info da 
obra dentro da Seç Aprp? (%)

Gráfico 12 – Meio utilizado para o registro das informações da obra dentro das Seç Aprp 
pesquisadas. 
Fonte: o autor. 

52,46

6,56

26,23
14,75

Doc Impr Sof tw Epcf Intranet Outro

TOTAL: 61 respostas

10. Como os dados da obra eram 
tramitados internamente na Seç 

Aprp? (%)

Gráfico 13 – Meio utilizado para tramitar os dados da obra dentro das Seç Aprp 
pesquisadas. 
Fonte: o autor. 
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ODEBRECHT – Por meio do próprio SISENG. Este programa evoluiu de acordo com 

as necessidades da empresa e foi criado, no formato atual, em 1998. De lá pra cá 

vem sofrendo adaptações aos negócios de engenharia e construção da Odebrecht. 

É com ele que acompanham-se os Programas de Ação (PA), analisam-se as 

tendências e projetam-se as atividades, corrigindo rumos durante a execução da 

obra. O SISENG permite a inserção e acompanhamento dos custos diretos e 

indiretos da obra e classifica detalhadamente cada tipo de serviço. Estes serviços 

são codificados e recebem um número, tornando-se então, a denominação de UA 

(Unidade de Acompanhamento). Permite, de forma simples, que os apontadores 

apenas lancem na planilha deste programa em qual UA o serviço foi executado ao 

final de cada dia de trabalho. 

ANDRADE GUTIERREZ – Todos os dados da obra são tramitados via software 

ConstruMobil. 

 

PERGUNTA 11 - Como os dados da obra são/eram tramitados entre a Seç Aprp 

e o escalão superior? 

MILITARES:  

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 11 - Como os dados são tramitados entre o CCCP e o gestor da 

obra? 

ODEBRECHT – Também por meio do SISENG, através de relatórios de situação 

emitidos por este programa e divulgados em reuniões periódicas entres os diversos 

gerentes da obra (projeto). 

ANDRADE GUTIERREZ – Da mesma maneira através do programa ConstruMobil. 

 

ANÁLISE: 

 Nas perguntas 08, 09, 10 e 11, buscou-se identificar como era o sistema de 

registro das operações nas Seç Aprp/CCCP e a respectiva tecnologia da informação 

27,69
16,92

52,31

3,08

Doc Impr Sof tw Epcf Internet Outro

TOTAL: 65 respostas

11. Como os dados da obra eram 
tramitados entre a Seç Aprp e o Esc 

Sup? (%)

Gráfico 14 – Meio utilizado para tramitar os dados da obra entre as Seç Aprp e o Esc Sup. 
Fonte: o autor. 
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utilizada nos processos. Verificou-se, então, que os militares, utilizam 

predominantemente planilhas impressas e papel para registros à mão na referida 

atividade. Isto demanda grandes efetivos de trabalho, aumenta os custos com 

aquisição de materiais de expedientes, com tinta para impressoras, bem como, com 

a necessidade de construção de instalações físicas aparelhadas com computadores 

e mobiliários em cada Dst, consumindo também energia elétrica. 

 O uso do SIAPRO ou algum outro software padrão ainda não é efetivamente 

utilizado. Já nas amostras civis, o que se observou, foi a utilização de métodos 

eletrônicos tanto no processo de coleta até o próprio gerenciamento das 

informações da obra pelos gestores. Nesse ínterim, é válido reiterar da necessidade 

de que a apropriação de custos migre para um software efetivo e padrão para todos 

os BEC. Portanto, para aproveitar os investimentos já realizados na criação e 

implantação do SIAPRO, verifica-se que este software necessita ser aperfeiçoado ou 

reestruturado, ou até mesmo, que fosse buscada uma parceria com a empresa 

Andrade Gutierrez na aquisição de tecnologia do software ConstruMobil. 

 

PERGUNTA 12 - Há/havia forma de padronização operacional de 

procedimentos formalizado (impresso) na Seç Aprp da respectiva obra? 

MILITARES:  

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 12 - Há forma de padronização de procedimentos formal 

(impresso) nos processos que envolvem o controle de custos e produção na 

obra? 

ODEBRECHT – Sim. 

ANDRADE GUTIERREZ – Sim. A empresa possui outro banco de dados próprio 

com todos os procedimentos formais que padronizam toda e qualquer conduta 

interna, desde o modo de construção de qualquer instalação do canteiro até as 

63,83

21,28 14,89

Sim Não Em Elb

TOTAL: 47 respostas

12. Havia POP impresso na Seç 
Aprp da obra? (%)

Gráfico 15 – Existência de POP nas Seç Aprp pesquisadas. 
Fonte: o autor. 
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missões do pessoal envolvido. Esse banco de dados está em consonância com a 

legislação vigente que regula cada atividade.   

 

ANÁLISE: 

 No que concerne a pergunta 12, que objetivava verificar o procedimento 

padrão aplicado nas Seç Aprp/CCCP pesquisados, observou-se que ambas as 

empresas pesquisadas utilizam os “POPs” como cultura intrínseca às suas 

atividades nas obras. Essa ferramenta, portanto, mostra-se como extremamente 

necessária nos processos desenvolvidos pelas Seç Aprp e até mesmo dos Dst Eng 

Cnst e BEC. De acordo com JURAN apud ROCHA (2010, p.33) durante o 

planejamento da qualidade é necessário desenvolver processos capazes de produzir 

as características dos produtos desejados pelos clientes. O desejo da sociedade 

diante da execução de obras pelo Exército é de que os recursos públicos sejam 

adequadamente utilizados. 

 Para o Exército planejar a qualidade nesta atividade é preciso desenvolver 

processos adequados à realidade da Instituição e a partir de então, mapear tais 

processos, mensurá-los e gerenciar com base em dados estatísticos. Nesse 

aspecto, é impositivo que seja criado, urgentemente, um Banco de Dados que 

especifique as composições de custos e as estimativas de produtividade dos 

diversos serviços em Op Mil Cnst, o que permitirá a confecção de minuciosos Planos 

de Trabalho leais à realidade de trabalho da Força. Em seguida, se faz necessário 

alinhavar o SIAPRO a este Banco de Dados. Desta maneira, após a efetivação de 

um sistema de apropriação eficiente e dinâmico, será possível padronizar 

procedimentos operacionais. 

PERGUNTA 13 - O Sr acharia pertinente os Dst Eng Cnst concorrerem às 

Certificações Oficiais de Qualidade tão buscadas pelas empreiteiras civis? 

Por que o Sr acredita nisso? 

MILITARES:  

    

 

 

 

 

65,22

34,78

Sim Não
TOTAL: 46 respostas

13. Achou pertinente os Dst Eng Cnst 
concorrerem à Ctf Of Qld tão buscados por 

empresas. (%)

Gráfico 16 – Opinião dos entrevistados militares acerca da possibilidade dos BEC 
concorrerem a Certificações Oficiais de Qualidade. 
Fonte: o autor. 
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PERGUNTA 13 - A empresa possui certificado de qualidade emitido por órgãos 

competentes? Qual? 

ODEBRECHT – Sim. São certificados com a ISO 9001(Qualidade nos processos). 

Inclusive já receberem diversos prêmios de qualidade no Brasil. 

ANDRADE GUTIERREZ – Sim. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, SA800, dentre 

outros.  

 

ANÁLISE: 

 Em relação à pergunta 13, que buscava verificar o indicador certificação 

oficial de qualidade no ambiente das amostras, constatou-se que ambas as 

empresas pesquisadas possuem certificações oficiais de qualidade e costumam 

frequentemente receber premiações nacionais pela excelência em seus processos. 

Quanto à este aspecto no meio militar, verificou-se que, de um total de 46 (quarenta 

e seis) respostas, 65,22% achou pertinente os Dst Eng Cnst concorrerem à 

certificações oficiais de qualidade. E 34,78% não acharam pertinente tais 

certificações. 

 Baseando-se na metodologia apresentada na análise dos resultados referente 

à pergunta 05, o teste Qui-quadrado realizado para esta pergunta revelou que há um 

Gráfico 17 – Justificativas dadas pelos entrevistados militares para que os BEC 
concorressem à Certificação Oficial de Qualidade. 
Fonte: o autor. 

40,00

33,33

13,33

13,33

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Aumenta a Qualidade da Gestão e da MO

Valoriza o Trab, o Pes e a Instituição

Por trabalharmos igual a empresas e por Rlz 

a mesma Atv e termos as mesmas cobranças

Estimula a melhoria dos processos

TOTAL: 30 justificativas

13. Porque é pertinente os Dst Eng concorrerem à Cert Of Qld 
como as empresas ? (%)
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consenso, por parte dos entrevistados, de que os Dst Eng Cnst devem buscar a 

eficiência nas suas gestões para que concorram a certificações oficiais de qualidade 

como se observa nos cálculos abaixo: 

As hipóteses para este questionamento foram: 

H0: Fo ≤ Fe (não existe consenso na opinião dos militares) 

H1: Fo > Fe (existe consenso entre a opinião dos militares) 

α = 0,05 / gl = 2 – 1  gl = 1 / X2
0,05;1 ou X2

crit = 3,84 

Calculando o valor da variável de acordo com a opinião dos entrevistados, tem-se: 

PERGUNTA 13 - O Sr acharia pertinente os Dst Eng Cnst concorrerem às 
Certificações Oficiais de Qualidade tão buscadas pelas empreiteiras civis? 

EVENTO SIM NÃO 

Fo 30 16 

Fe 23 23 

TOTAL DE RESPOSTAS: 46. 

 A Fe (Frequência esperada), teoricamente para que não houvesse consenso 

seria 50% de SIM e 50% NÃO, ou seja, 23 opiniões para cada lado.   

 Utilizando-se a fórmula: 

                  2          (Fo – Fe)2
         (30 – 23)2         (16 – 23 )2 

X2
calc= ∑ = ---------------- -> ---------------   +   -------------- 

           i = 1           Fe                            23                     23 
 
 X2

calc = 4,26 

 Como X2
calc > X2

crit (4,26 > 3,84), rejeitou-se a hipótese nula (H0) concluindo-

se, com risco α = 0,05 (5%) que existe consenso na opinião dos militares. 

 Dessa forma, as justificativas dadas pelos militares para que fosse adotada 

esta iniciativa, era de que com isso, aumentar-se-ia a qualidade da gestão e da mão-

de-obra envolvida (40%), valorizar-se-ia o trabalho, o pessoal e a própria Instituição 

(33,33%), proporcionar-se-ia aos Dst o devido preparo diante das cobranças dos 

órgão fiscalizadores no correto emprego dos recursos (13,33%) e estimular-se-ia a 

busca pela melhoria dos processos(13,33%). Conclui-se, portanto, que é importante 

a criação de uma cultura organizacional focada na qualidade dentro das Seç Aprp e 

dos Dst Eng Cnst, somente atingida por meio de uma eficiente gestão de pessoal, 

capacitando-os e valorizando-os profissionalmente, por meio da criação de 

condições favoráveis em seu ambiente de trabalho no aspecto estrutural, psicológico 

e financeiro.  
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PERGUNTA 14 - O Sr acha importante investir em uma sistemática padrão de 

análise de perfil para verificar se os militares que trabalharão nas Seç Aprp das 

obras em geral têm pendor para a referida atividade? O Sr me ajudaria a 

entender porque acha isso? 

MILITARES:  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 14 - O setor de recursos humanos aplica a técnica de desenho e 

descrição de cargos para os CCCP? Qual o efetivo de mão-de-obra direta e 

indireta na obra? 

ODEBRECHT – Sim, trabalham com perfis profissiográficos preparados pela 

empresa e específicos para cada função. Em relação à gestão de pessoal, a referida 

obra possui 2.700 pessoas como mão-de-obra direta e 500 pessoas como mão-de-

obra indireta. 

83,33

16,67

Sim Não

TOTAL: 48 respostas

14. Achou Import investir em Sist Anl perfil 
para os Intg Seç Aprp Rlz suas Atv. (%)

Gráfico 18 – Opinião dos entrevistados militares acerca da possibilidade dos BEC 
investirem em Sistemática Padrão de Análise de Perfil para os integrantes das Seç Aprp 
pesquisadas. 
Fonte: o autor. 
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TOTAL: 40 justificativas

14. Porque é importante os Dst Eng Cnst investirem em uma Sist padrão de Anl de perfil 
para futuros Intg das Seç Aprp? (%)

Gráfico 19 – Justificativas dos entrevistados militares acerca da importância dos BEC 
investirem em Sistemática Padrão de Análise e Perfil para os integrantes das Seç Aprp. 
Fonte: o autor. 
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ANDRADE GUTIERREZ – Sim. Cada gestor de obra quando necessita aumentar 

seus efetivos de profissionais passam detalhadamente os requisitos e os perfis 

desejados à gerência de recursos humanos da empresa. Ressalta-se também que 

nesta obra a empresa possui 665 trabalhadores como mão-de-obra direta e 91 como 

mão-de-obra indireta. 

 

ANÁLISE: 

 No que trata a pergunta 14 sobre a técnica de desenho e descrição de 

cargos utilizada pelas Seç Aprp/CCCP, pode-se afirmar que as empresas civis 

pesquisadas utilizam sistemática gerencial de análise de perfis profissiográficos para 

cada função na respectiva organização.  

 Dentro do meio militar, 83,33% dos entrevistados afirmaram ser importante 

investir em um sistema de análise de perfil aos integrantes das Seç Aprp e apenas 

16,67% discordaram desta idéia. Dessa maneira, houve um consenso na opinião 

favorável à adoção deste processo, como se comprovou no teste Qui-quadrado 

abaixo: 

As hipóteses para este questionamento foram: 

H0: Fo ≤ Fe (não existe consenso na opinião dos militares) 

H1: Fo > Fe (existe consenso entre a opinião dos militares) 

α = 0,001 / gl = 2 – 1  gl = 1 / X2
0,001;1 ou X2

crit = 10,827 

Calculando o valor da variável de acordo com a opinião dos entrevistados, tem-se: 

PERGUNTA 14 - O Sr acha importante investir em uma sistemática padrão de 
análise de perfil para verificar se os militares que trabalharão nas Seç Aprp das 
obras em geral têm pendor para a referida atividade? 

EVENTO SIM NÃO 

Fo 40 8 

Fe 24 24 

TOTAL DE RESPOSTAS: 48. 

 A Fe (Frequência esperada), teoricamente para que não houvesse consenso 

seria 50% de SIM e 50% NÃO, ou seja, 24 opiniões para cada lado.   

 Utilizando-se a fórmula: 

                  2          (Fo – Fe)2
        (40 – 24)2          (8 – 24 )2 

X2
calc= ∑ = ---------------- -> ---------------   +   -------------- 

           i = 1            Fe                         24                    24 
 
 X2

calc = 21,33 
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 Como X2
calc > X2

crit (21,33 > 10,827), rejeitou-se a hipótese nula (H0) 

concluindo-se, com risco α = 0,001 (0,1%) que existe um grande consenso na 

opinião dos militares. 

 Dessa maneira, essa extrema importância de se utilizar uma sistemática 

padrão de análise de perfil aos integrantes das Seç Aprp se deu por que, na opinião 

dos entrevistados, aumentar-se-ia a qualidade da mão de obra (27,5%), aumentar-

se-ia a qualidade das informações geradas (22,5%), encontrar-se-iam profissionais 

com atributos técnicos e afetivos extremamente essenciais à atividade de 

apropriação de custos (20%) e evitar-se-ia pessoal desqualificado e desmotivado 

(17,5%). Conclui-se, portanto, que a gestão de recursos humanos, não só das Seç 

Aprp, mas dos BECs que as englobam, merece receber um estudo específico, 

principalmente no estabelecimento de políticas de atração de talentos, de 

valorização de pessoal e de motivação profissional. Portanto, é conveniente a 

implantação de tal sistemática nas funções ligadas ao comando de Unidades e Dst e 

nas funções ligadas à apropriação e análise de custos, por meio da aquisição de 

ferramentas essenciais para essa atividade, como a Metodologia DISC, por 

exemplo, apresentada no subitem 2.5 do referencial teórico. 

 

PERGUNTA 15 - Onde o Destacamento trabalha(va) com monitoramento de 

metas na obra em questão? 

MILITARES: 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 15 - Como a empresa trabalha com monitoramento de metas da 

obra? 

ODEBRECHT – As metas de trabalho são monitoradas pela Gerência de Contratos 

e Custos por meio do SISENG. 

ANDRADE GUTIERREZ – As metas são elaboradas preliminarmente ao inicio da 

obra por uma equipe de estudo composta por profissionais de todas as áreas 

32,08

49,06

13,21
5,66

Seç Aprp Sec Tec Outro Ñ Trab

TOTAL: 53 respostas

15. Onde o Dst trabalhava com monitoramento de 
metas na obra? (%)

Gráfico 20 – Local onde se trabalhava com o monitoramento das metas da obra nos Dst Eng 
Cnst pesquisados. 
Fonte: o autor. 
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inerentes ao respectivo projeto. Após esta análise detalhada é elaborado um 

cronograma físico-financeiro, baseado em dados de produtividade da própria 

empresa e calculado conforme o projeto executivo da obra. Estes dados são 

retirados de um Bando de Dados da empresa que contêm todas as estimativas, 

estatísticas e os históricos que formam a composição dos custos de cada serviço 

executado pela AG.   

 

ANÁLISE: 

 Após a apresentação dos resultados acerca da pergunta 15, no contexto do 

indicador monitoramento de metas pelas Seç Aprp/CCCP pesquisadas, percebeu-se 

que os Dst Eng Cnst demonstraram uma certa indefinição de quem realiza as 

funções de monitoramento de metas, como se observa no gráfico 21. Isto não é 

saudável para o desenvolvimento dos trabalhos na medida em que, sem definição 

de funções as informações geradas podem ter parâmetros distintos em cada seção 

e não contemplar todos os indicadores necessários para a gestão da obra. Nas 

empresas, esta missão era da Gerência de Custos, que por meio de um programa, 

acompanhava os serviços executados e comparava-os ao que foi previsto em 

planejamento inicial minucioso. Por conseguinte, pode-se concluir que se faz 

necessário a implantação de um escritório de gerenciamento de projetos em cada 

BEC, com profissionais capacitados na área, para servir como um centro de controle 

nas mãos do Cmt BEC. 

 

PERGUNTA 16 - Onde o Destacamento trabalha(va) com monitoramento do 

atendimento aos prazos na obra em questão? 

MILITARES: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

18,52

51,85

18,52
11,11

Seç Aprp Sec Tec Outro Ñ Trab

TOTAL: 54 respostas

16. Onde o Dst trabalhava com monitoramento dos 
prazos na obra? (%)

Gráfico 21 – Local onde se trabalhava com o monitoramento dos prazos da obra nos Dst Eng 
Cnst pesquisados. 
Fonte: o autor. 
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PERGUNTA 16 - Como a empresa trabalha com monitoramento do atendimento 

aos prazos da obra? 

ODEBRECHT – Este monitoramento é feito pelos gerentes operacionais dos 

subcontratos da obra através do SISENG, que, além de acompanhar os custos, 

também é uma ferramenta de acompanhamento do avanço físico (cronograma) da 

obra. Este cronograma é planejado pelos próprios gerentes operacionais e consta 

nos Programas de Ação (PA). Estes PA, por sua vez, são discutidos em reuniões 

periódicas entre os gerentes do projeto. 

ANDRADE GUTIERREZ – Este monitoramento é realizado pela gerência de 

planejamento da obra que acompanha a evolução física-financeira da mesma. Caso 

haja incoerências o gestor é alertado e toma suas decisões para corrigí-las. 

 

ANÁLISE: 

 Quanto às respostas dadas para a pergunta 16 acerca do indicador 

monitoramento do atendimento aos prazos nos centro de custos estudados, a 

opinião predominante dos militares divergiu com a das empresas civis, no que diz 

respeito ao órgão responsável pelo controle dos prazos (cronograma) na obra. Nos 

Dst Eng Cnst, este encargo mostrou-se atribuição das Seç Técnicas. Já nas 

empresas, tal incumbência coube à órgão ou pessoal específico (gerência geral ou 

de planejamento). Entretanto, se faz necessário identificar semelhanças e diferenças 

no modo de monitoramento dos prazos nas obras entre as amostras pesquisadas. 

Sendo assim, o presente estudo sugere que este aspecto seja melhor pesquisado, 

não cabendo aqui, portanto, melhores análises conclusivas. 

 

PERGUNTA 17 - Onde o Destacamento trabalha(va) com monitoramento dos 

riscos inerentes ao andamento da obra? 

MILITARES: 

 

 

 

   

 

 

 

14,81

35,19

11,11

38,89

Seç Aprp Sec Tec Outro Ñ Trab

TOTAL: 54 respostas

17. Onde o Dst trabalhava com monitoramento 
dos riscos na obra? (%)

Gráfico 22 – Local onde se trabalhava com o monitoramento dos riscos da obra nos Dst Eng 
Cnst pesquisados. 
Fonte: o autor. 
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PERGUNTA 17 - Como a empresa trabalha com monitoramento dos riscos 

inerentes ao andamento da obra? 

ODEBRECHT – Esta atividade é encargo da Gerência de Administração Contratual 

da obra e fica sob o controle direto do Gerente Geral. Todos os estudos dos riscos 

são avaliados de forma global. Os demais gerentes operacionais recebem, já 

avaliadas, as possíveis situações de riscos para que tomem as providências 

necessárias de antecipação. 

ANDRADE GUTIERREZ – Esta atividade é de competência do alto escalão da 

empresa. Alguns diretores se reúnem e analisam de forma estratégica os possíveis 

riscos de cada obra e já repassam aos gerentes das obras um relatório com todos 

os riscos envolvidos e as ações que devam ser tomadas. Estes relatórios são 

remetidos a cada seis meses. 

 

ANÁLISE: 

 Em relação à pergunta 17, que tratava de medir o indicador monitoramento 

dos riscos no referido ambiente de estudo, observou-se que na maioria dos Dst Eng 

Cnst o monitoramento dos riscos da obra não era executado (38,89 % dos 

entrevistados). Esta área de conhecimento no gerenciamento de projetos, segundo 

DINSNORE (2009, p. 225) visa maximizar os eventos positivos e minimizar as 

conseqüências dos eventos negativos ligados ao empreendimento. Portanto, 

constitui-se uma ferramenta de extrema importância na busca pela excelência 

gerencial. Nas empresas, a gerência desta atividade ficava diretamente nas mãos do 

gerente geral das obras e era tratada de forma estratégica.  Logo, para otimizar a 

gestão nos Dst Eng Cnst e, por conseguinte, nas Seç Aprp que sofrem influência da 

estrutura organizacional adotada por aquele, indica-se a adoção de uma estrutura 

projetizada nestes órgãos executores de obras públicas, o que seria conseguido por 

meio de um comando que seja capacitado a trabalhar dessa maneira. É necessário, 

criar condições para que os Cmt Dst e Cmt BEC sejam formados em gerência de 

projetos antes de assumir o comando destas frações, mantendo-se assim, 

genericamente, o mesmo modo de comando, evitando-se solução de continuidade 

em cada assunção de comando nas OM E Cnst. 
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PERGUNTA 18 - Onde o Destacamento trabalha(va) com monitoramento dos 

custos da obra? 

MILITARES: 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 18 - Como a empresa trabalha com monitoramento dos custos na 

obra? 

ODEBRECHT – Como já dito, os custos na obra são monitorados pela Gerência de 

Contrato e Custos por meio do SISENG. Este programa é a base de gerenciamento 

das obras da empresa e é o software que integra quatro etapas cíclicas do plano de 

gestão: Engenharia – onde são feitos os planejamentos técnicos, físicos, os 

levantamentos de quantitativos e especificações e a metodologia de execução do 

projeto. Em seguida, passa-se para a fase de Orçamentação, onde, em cima do que 

foi planejando anteriormente são inseridos os custos diretos e indiretos, por meio de 

um planejamento comercial (levanta os valores monetários) e um planejamento 

econômico (como a empresa irá gerenciar os custos envolvidos). Passada esta fase, 

segue-se a fase de Execução do empreendimento baseado nos Programas de Ação 

(PA), de onde serão coletados os dados reais que possibilitarão agir nas causas dos 

problemas encontrados, analisar a metodologia de execução planejada e revisar o 

cronograma de trabalho, se for o caso. Passada a execução entra-se na última fase, 

a Avaliação e Controle, onde são analisados os dados previstos x executados por 

meio de gráficos, são projetadas as tendências da obra e feitas as simulações das 

atividades e as correções necessárias. E por fim, é realizado o “feed-back” do 

andamento do empreendimento, já com as ações definidas para a correção dos 

rumos. A partir de então, o planejamento volta para a área de Engenharia e percorre 

novamente este caminho até atingir sua excelência gerencial. 

ANDRADE GUTIERREZ – Como já citado, todo o controle e a análise dos custos na 

obra é realizado pelo programa ConstruMobil que recebe os dados apontados das 

frentes de serviço através de aparelhos celulares. Como este software tem na 

50,00

36,21

10,34
3,45

Seç Aprp Sec Tec Outro Ñ Trab

TOTAL: 58 respostas

18. Onde o Dst trabalhava com monitoramento 
dos custos da obra? (%)

Gráfico 23 – Local onde se trabalhava com o monitoramento dos custos da obra nos Dst Eng 
Cnst pesquisados. 
Fonte: o autor. 
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internet sua plataforma-base, a equipe de controle de custo necessita apenas um 

computador com acesso à rede. Isto, permite mobilidade à equipe e economiza 

gastos com instalação, custos indiretos, energia elétrica e aumento de funcionários 

que antes tinham que digitar os dados do campo em planilhas eletrônicas. O 

ContruMobil permite ao gestor observar por meio de legendas coloridas a situação 

“on line” de cada equipamento, se o mesmo está trabalhando, se está parado, onde 

trabalha, quem o opera, qual serviço que realiza, o motivo da improdução, etc. 

Dessa maneira, o gestor poder acionar imediatamente o engenheiro encarregado 

daquela frente de serviço a fim de corrigir as falhas. Permite ainda, que sejam 

elaborados relatórios situacionais da obra por quaisquer período desejado, sobre os 

dados referentes a equipamentos e mão de obra. Este programa ainda pode 

registrar relatórios de inspeções internas em QMSS, inclusive com fotos, também 

registrado por meio do aparelho celular. Exibe, ainda, os motivos externos que 

comprometem a produtividade diária prevista, formando um histórico de custos que 

serão cobrados futuramente do contratante. E acima de tudo, é um sistema testado 

e aprovado para utilização em qualquer lugar do país, inclusive em locais inóspitos 

como a Amazônia, por onde a empresa também possui obras.  

 

PERGUNTA 19 - Onde era feito o comparativo entre o custo dos serviços 

previsto no Plano de Trabalho e o custo real executado? 

MILITARES: 

     

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 19 - Como a empresa compara o custo dos serviços previsto no 

Plano de Trabalho e o custo real executado? 

ODEBRECHT – Por meio do SISENG como já foi falado na pergunta anterior e sob 

o encargo da gerência de contratos e custos. 

39,62 43,40

13,21
3,77

Seç Aprp Sec Tec Outro Ñ Comp.

TOTAL: 53 respostas

19. Onde era feito o comparativo de custos previsto x 
executado na obra? (%)

Gráfico 24 – Local onde se comparavam os custos previstos x executados nas obras 
pesquisadas. 
Fonte: o autor. 
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ANDRADE GUTIERREZ – Por meio do ConstruMobil sob a gerência do controle de 

custos da obra em trabalho conjunto com a gerência de planejamento que 

acompanha o cronograma físico-financeiro e assessora o gerente geral. 

 

ANÁLISE: 

 Acerca das perguntas 18 e 19 que tratava sobre o monitoramento dos custos 

da obra, nas amostras militares, verificou-se uma indefinição do encarregado de tal 

atividade, divididas sob atribuição da Seç Aprp com 50% e 39,62% e da Sec Tec 

com 36,21% e 43,40% na missão de monitorar custos e de controlar custo previsto x 

executado, respectivamente. Na verdade, esta atribuição deveria ser exclusivamente 

da Seç Aprp, ou para as empresas, da gerência de custos. Portanto, para essa 

estrita atividade de custos, se faz necessário a normatização de atribuições por 

parte dos Dst Eng Cnst e a devida estruturação dos meios e capacitação do pessoal 

que controla-os e planeja-os em uma fase preliminar à execução da obra, como se 

viu nas empresas estudadas. Reforça-se a necessidade que seja criado um 

Escritório de Projetos na sede das OM E Cnst para que o planejamento inicial de 

execução das obras seja minucioso e realista. 

 

PERGUNTA 20 - Em relação à este monitoramento das metas, dos prazos, dos 

riscos e dos custos da obra em questão, o Sr considera que o procedimento 

adotado era eficiente? Por que o Sr afirma esta opinião? 

MILITARES: 

 

 

 

 

 

 

45,83

54,17

Sim Não

TOTAL: 48 respostas

20. Considerou o monitoramento de M/P/R/C adotado 
eficiente. (%)

Gráfico 25 – Percentual de militares que consideravam eficientes o monitoramento das 
Metas/Custos/Prazos/Riscos nas obras pesquisadas. 
Fonte: o autor. 
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PERGUNTA 20 - O Sr considera eficiente o monitoramento das metas, dos 

prazos, dos riscos e dos custos das obras na empresa? Por que? 

ODEBRECHT – Nada é tão eficiente que não mereça aperfeiçoamento. A 

sistemática utilizada pela empresa tem dado resultado. Mas mesmo assim, 

investimos constantemente em melhorias. 

ANDRADE GUTIERREZ – O sistema em si é muito eficiente, apesar de ainda estar 

em fase inicial de implantação pela empresa. Mas há algumas falhas externas que 

podem comprometer a confiabilidade das informações processadas, como: a 

digitação errada dos dados pelos apontadores ou informações irreais também 

lançadas por motivo ilegais. 

 

ANÁLISE: 

 Em relação à pergunta 20, que buscava verificar a qualidade gerencial nas 

Seç Aprp/CCCP, nas empresas, verificou-se que esta atividade é essencial ao 

sucesso da gestão, pois os profissionais são capacitados para as gerências do 

projeto em foco, além de utilizarem técnicas modernas de administração, calcadas 

em instituições consagradas como o PMI. Observou-se que as mesmas trabalham 

com profissionais com autonomia e preparo para planejar, buscando encorajá-los, 

comprometê-los e dá-los responsabilidades. Nas amostras militares observou-se que 

não houve consenso na opinião dos entrevistados sobre a eficiência do Dst Eng 

3,70

29,63

11,11

3,70

29,63

7,41

14,81

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Não era Prioridade do Cmt

Os profissionais eram incapacitados

Os profissionais não eram exclusivos

Eqp/Ferramentas eram inadequados/inexistentes

Sistemática de monit ñ utilizada eficazmente

Por fatores externos ao BEC

Monit. feito por Seç inapropriada

TOTAL: 27 justificativas

20. Porque o monitoramento de M/P/R/C adotados pelo Dst Eng 
Cnst NÃO era eficiente?

Gráfico 26 – Justificativas dos militares para a ineficiência do monitoramento das 
Metas/Custos/Prazos/Riscos realizadas nos Dst Eng Cnst pesquisados. 
Fonte: o autor. 
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Cnst no monitoramento dos prazos, metas, riscos e custos, pois 45,83% dos 

entrevistados disseram que tal monitoramento era eficiente e 54,17% disseram que 

o mesmo não era eficiente, conforme atesta o teste Qui-quadrado abaixo: 

As hipóteses para este questionamento foram: 

H0: Fo ≤ Fe (não existe consenso na opinião dos militares) 

H1: Fo > Fe (existe consenso entre a opinião dos militares) 

α = 0,05 / gl = 2 – 1  gl = 1 / X2
0,05;1 ou X2

crit = 3,84 

Calculando o valor da variável de acordo com a opinião dos entrevistados, tem-se: 

PERGUNTA 14 - O Sr acha importante investir em uma sistemática padrão de 
análise de perfil para verificar se os militares que trabalharão nas Seç Aprp das 
obras em geral têm pendor para a referida atividade? 

EVENTO SIM NÃO 

Fo 22 26 

Fe 24 24 

TOTAL DE RESPOSTAS: 48. 

 A Fe (Frequência esperada), teoricamente para que não houvesse consenso 

seria 50% de SIM e 50% NÃO, ou seja, 24 opiniões para cada lado.   

 Utilizando-se a fórmula: 

                  2           (Fo – Fe)2
        (22 – 24)2          (26 – 24 )2 

X2
calc= ∑ = ---------------- -> ---------------   +   -------------- 

           i = 1             Fe                        24                     24 
 
 X2

calc = 0,333 

 Como X2
calc < X2

crit (0,33 < 3,84), aceitou-se a hipótese nula (H0) concluindo-

se, com risco α = 0,05 (5%) que não existe consenso na opinião dos militares. 

 Mesmo não havendo consenso dos entrevistados, se faz importante analisar 

o motivo dessa ineficiência no monitoramento dos prazos, metas, riscos e custos 

nos Dst Eng Cnst pesquisados. De acordo com 29,63 % dos entrevistados a causa 

dessa ineficiência se dava pela incapacitação dos profissionais envolvidos. Outros 

29,93% justificaram que a sistemática de monitoramento não era utilizada com 

eficácia. E 14,81 % justificam dizendo que este monitoramente era feito por seção 

inapropriada. Logo, se faz necessário capacitar os oficiais e praças, envolvidos 

nestes processos, antecipadamente às suas assunções de função, através de 

cursos em gestão de projetos, engenharia e apropriação de custos e apontamento. 

Podendo estes serem cursados no CIEC (Centro de Instrução de Engenharia de 

Construção) no 11º BEC em Araguari/MG ou em instituições civis competentes, a fim 
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de que se obtenha planejamentos precisos, viáveis e reais e tenham execuções 

eficientes. 

 

PERGUNTA 21 - Na sua percepção como é/era o tratamento do Destacamento, 

em geral, em relação aos custos da obra em questão? 

MILITARES: 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 21 - Na sua percepção como é o tratamento da empresa com os  

custos da obra? Justifique. 

ODEBRECHT – É vital, pois é a razão de ser da empresa através da lucratividade. 

ANDRADE GUTIERREZ – É essencial para a empresa, pois é assim que a empresa 

obtém lucro. Porém o lucro não é somente financeiro. Existem várias outras formas 

de lucro, como: o conhecimento adquirido, o reconhecimento recebido, as 

oportunidades positivas alavancadas, a manutenção da credibilidade, a satisfação 

pessoal, etc. 

 

ANÁLISE: 

 A pergunta 21, ainda no contexto de avaliação do indicador monitoramento 

dos custos, procurou medir o grau de importância dada pelos entrevistados aos 

custos na obra. Nas empresas civis identificou-se que este é um aspecto vital. Nos 

militares, predominou um grau de importância intermediário com maioria de 34,69% 

adotando o grau “importante” e apenas 4,08% dos entrevistados perceberam uma 

extrema preocupação com os custos nas obras. É sabido, que no meio privado este 

fator é indiscutivelmente priorizado em comparação aos motivos percebidos pelos 

integrantes da administração publica, uma vez que estes não se beneficiam 

diretamente com os “lucros” obtidos. Porém, esta péssima conduta presente no 

serviço público, segundo o PDRAE (1995, p. 27), somente prejudica o bem público e 

consequentemente a própria sociedade. Por isso, é conveniente que sejam 

8,16

22,45

34,69
30,61

4,08

Ñ Preoc Pouco Import Import Muito Import Extrem Preoc

TOTAL: 49 respostas 

21. Percepção do tratamento do Dst em relação aos custos da 
obra. (%)

Gráfico 27 – Percentual de percepção dos militares entrevistados em relação ao tratamento 
dado aos custos da obra pelos integrantes dos Dst Eng Cnst pesquisados. 
Fonte: o autor. 
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adotados mecanismos pontuais e individuais de gestão em que se agregue a 

consciência positiva dos gastos públicos junto aos colaboradores, podendo ser 

adotada, por exemplo, a utilização de “termos de compromisso” aos responsáveis 

diretos e indiretos, a adoção de medidas para maior participação e maior poder de 

decisão por parte dos subordinados (gestão participativa), o estabelecimento 

conjunto de metas (busca pelo gestor empreendedor), as premiações, as punições, 

dentre outras sugestões de reformas de gestão dos recursos humanos na 

administração pública também sugeridas no PDRAE (1995, p.39). 

 

PERGUNTA 22 - Como o Sr. classificaria o índice de confiabilidade das 

informações geradas pelas Seç Aprp para a tomada de decisão por parte do 

comandante do Destacamento? 

MILITARES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 22 - Como o Sr. classificaria o índice de confiabilidade das 

informações geradas pelos CCCP para a tomada de decisão por parte do 

gestor? 

ODEBRECHT – Entre 90 e 100% de informações corretas e confiáveis. 

ANDRADE GUTIERREZ – Entre 90% e 100% de informações corretas e confiáveis. 

Não é totalmente confiável, pois, como já falado, depende muito da origem dos 

dados lançados pelos apontadores. 

 

ANÁLISE: 

 No que tange à pergunta 22, que também buscava verificar a qualidade 

gerencial no meio militar e nas empresas pesquisadas, verificou-se que apenas 

34,04% dos entrevistados acreditavam que as informações geradas pelas Seç Aprp 

4,26

21,28

40,43
34,04

abaixo de 50% entre 50 e 70% entre 70 e 90% entre 90 e 100%

TOTAL: 47 respostas

22. Opinião sobre o índice de confiabilidade das Info geradas pela 
Seç Aprp para a tomada de decisões por parte do Cmt Dst. (%)

Gráfico 28 – Percentual de opinião dos militares entrevistados em relação ao índice de 
confiabilidade das informações geradas pelas Seç Aprp pesquisadas. 
Fonte: o autor. 
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eram 90% a 100% confiáveis. O que indica, de certa forma, uma falta de confiança 

na forma de gestão adotada pelas Seç Aprp, e consequentemente, pelos Dst Eng 

Cnst. Em ambas amostras civis, o grau de confiabilidade nas informações da 

gerência de custos era de 100%, haja vista que, em torno dos custos é que gira a 

vida das empresas. Logo, urge a necessidade dos Dst otimizarem o gerenciamento 

dos seus processos e dos seus recursos humanos na execução de atividades 

subsidiárias, através da criação de um escritório de projetos na sede dos BECs, com 

profissionais capacitados e formados, antecipadamente, em gerenciamento de 

projetos. 

 

PERGUNTA 23 - Em sua opinião, qual o tempo aproximado entre o 

processamento das informações nas Seç Aprp e seu envio ao Cmt Dst? 

MILITARES: 

 

 

 

PERGUNTA 23 - Em sua opinião, qual o tempo aproximado entre o 

processamento das informações pelos CCCP e seu envio ao gestor da obra 

para tomada de decisão? 

ODEBRECHT – Depende da obra. O SISENG é atualizado diariamente e fica 

sempre à disposição do gerente operacional. A empresa escolhe períodos de 

monitoramento da situação da obra. Semanalmente é mais compensador para se 

monitorá-los, por meio das reuniões periódicas. 

ANDRADE GUTIERREZ – É somente o tempo de realização do apontamento ser 

lançado no aparelho celular e a chegada desses dados à tela do ConstruMobil. Isso 

dura, geralmente, trinta segundos, mas depende da eficiência do sinal de internet. 

 

22,92

45,83

20,83
10,42

algumas horas de 1 a 3 dias 1 semana 1 mês

TOTAL: 48 respostas

23. Opinião do tempo aproximado de  entre o processamento das Info 
na Seç Aprp e seu envio ao Cmt Dst. (%)

Gráfico 29 – Percentual de opinião dos militares entrevistados em relação ao tempo de 
processamento dos dados nas Seç Aprp pesquisadas e seu envio ao Cmt Dst. 
Fonte: o autor. 



101 

 

ANÁLISE: 

 Quanto as respostas dadas à pergunta 23 para medir a velocidade de 

informação gerencial, percebeu-se que ainda é extenso o tempo de espera que o 

Cmt Dst aguarda para receber as informações processadas pela Sec Aprp. A 

pesquisa mostrou que 45,83% dos entrevistados militares afirmaram que este tempo 

varia de um a três dias. Já nas empresas civis, os dados coletados nas frentes de 

serviço são rapidamente lançados em programas próprios que já consolidam e 

processam as informações. Neste aspecto, ressalta-se a importância de se 

aperfeiçoar o SIAPRO, para que este se adapte às peculiaridades das Op Mil Cnst, 

dos BEC e dos próprios militares, bem como, que esta ferramenta seja 

implementado em sua totalidade o mais breve possível. 

 

PERGUNTA 24 - Como o Sr. avaliaria o índice de satisfação do Cmt Dst com 

sua Seç Aprp? 

MILITARES: 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 24 - Como o Sr. avaliaria o índice de satisfação do gestor da obra 

com seu CCCP? 

ODEBRECHT – O gestor geral da obra não intervém constantemente na gerência 

de custos da obra. Ele só verifica os resultados, por isso, dá credibilidade e 

autonomia aos demais gerentes subordinados. Isso desenvolve a responsabilidade e 

o comprometimento. Todos os gerentes das diversas áreas do projeto (obra) não 

têm hierarquia. Os gerentes operacionais não têm precedência junto aos gerentes 

de custos. 

ANDRADE GUTIERREZ – É muito satisfeito como sistema e com sua equipe de 

controle de custos, porém, ressaltou que é válido sempre algumas interferências 

para otimizar os trabalhos. 

 

22,92

56,25

16,67
4,17

Cmt M Satisf . Cmt Intervém Esporad. Cmt Cnte intervém Outra

TOTAL: 48 respostas

24. Avaliação do índice de satisfação do Cmt Dst com sua Seç Aprp. 
(%)

Gráfico 30 – Percentual de opinião dos militares entrevistados em relação ao índice de 
satisfação do Cmt Dst com suas respectivas Seç Aprp. 
Fonte: o autor. 
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ANÁLISE: 

 Já em relação à pergunta 24, que objetivava medir o indicador satisfação do 

Cmt Dst/gestor com seus respectivos centro de controle de custos, observou-se que 

uma maioria de 56,25% dos entrevistados militares afirmaram que o Cmt Dst 

constantemente intervém nas atividades na Seç Aprp, enquanto que nas empresas 

não há tanta interferência nestes processos por parte da gerência de custos. Tais 

gestores apenas aguardam os dados serem consolidados pelos programas 

específicos, focando-se mais nos resultados do que nos processos. Neste caso, é 

enaltecida a qualidade e a experiência dos gerentes de custos que já são 

acostumados com suas atividades, bem como, a capacitação técnica do gestor da 

obra em bem coordenar as atividades sob seu comando. Por isso, destaca-se a 

necessidade dos integrantes das Seç Aprp serem capacitados com cursos 

específicos na área de custos e medições e que trabalhem com um software padrão 

e adaptado às Op Mil Cnst, aumentando assim a qualidade em seus serviços. 

 

PERGUNTA 25 - Que melhoria o Sr sugeriria para o aperfeiçoamento da Seç 

Aprp da obras que fez parte? 

MILITARES: 

 

 

7,04

2,82

1,41

5,63

7,04

1,41

1,41

5,63
1,41

1,41

28,17

2,82

5,63

4,23

2,82

1,41

9,86

8,45

1,41

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Engenheiro chefiando a Seç Aprp

Criar Parâmentros métricos de Prod.

Transf a Eng Cnst em Ex Profiss. Sem Rotatividade

Padronização Aprp no SOC, consid cada tipo de obra

Adoção Sist Anl Perfil de MO Aprp

Prio a Seç Aprp pelos Cmt em todos os níveis

Sec Aprp Subord diretamente ao Cmt Dst

Adequar Meios de Trab (Comput, Vtr, Softw)

"Intercâmbio" com empresas na qualif de MO

Criação de um escritório de projeto

Capacitar Pessoal

Evitar Trocas de Eqp/Vtr inter obras

Evitar mudanças no Pes qualif da Aprp

Aumentar efetivo c/ técnicos

Criar mecanismos de pronto process dos dados

Criar uma Seç Aprp central na sede com Pes Qualif

Agregar Tecnologia

Integrar outros setores com a Seç Aprp

Planejar substitutos p/ as funções

TOTAL: 71 sugestões

25. SUGESTÕES PARA O APERFEIÇOAMENTO DA SEÇ APRP - (%)

Gráfico 31 – Sugestões dos militares entrevistados para o aperfeiçoamento das Seç Aprp 
das obras que fizeram parte. 
Fonte: o autor. 
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PERGUNTA 25 - Que melhoria o Sr sugeriria para o aperfeiçoamento do CCCP 

das obras de sua empresa? 

ODEBRECHT – Não houve no momento nenhuma sugestão. 

ANDRADE GUTIERREZ – A sugestão foi para que o programa ConstruMobil se 

aperfeiçoe de modo a personalizar-se a cada peculiaridade de cada tipo de obra. 

 

ANÁLISE: 

 E finalmente, chegou-se ao que se propôs a pergunta 25, que era coletar as 

sugestões pessoais dos entrevistados para o aperfeiçoamento dos setores de 

controle de custos a qual pertenciam. Nas empresas, genericamente, falou-se em 

constantes investimentos em melhorias, porém, nos Dst Eng Cnst pesquisados, 

ressaltou-se  71 (setenta e uma) sugestões oportunas e coerentes com o propósito 

do presente estudo, destacando-se: uma melhor capacitação de pessoal para as 

Seç Aprp com 28,17% das sugestões, a agregação de tecnologias ao processo de 

apropriação e análise de custos com 9,86% e a integração de outros setores do BEC 

com a Seç Aprp com 8,45% das sugestões, confirmando-se com esta última, a 

proposta de criação da gerência de integração, uma das nove áreas do 

conhecimento a ser gerenciada em um escritório de projeto. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Este trabalho foi elaborado com o objetivo de apresentar uma proposta de 

estrutura organizacional às seções de apropriação dos destacamentos de 

engenharia de construção que melhor atendesse aos requisitos da administração 

pública no contexto das operações militares de construção sob encargo do Exército.  

 Desejou-se, para tanto, conhecer como a respectiva seção nas empresas 

civis de construção organizava-se para executar as atividades de apropriação, 

controle e análise de custos nas obras que realizavam, para em seguida, sugerir as 

modificações ou adaptações cabíveis às seções de apropriação no ambiente militar. 

 O que se observou foi que a estrutura de qualquer seção está diretamente 

relacionada ao universo organizacional do escalão superior que a engloba. Dessa 

forma, propor pontualmente um tipo de organização estrutural para uma Seç Aprp 

não apresentaria os resultados esperados, caso não fosse também proposto uma 

modificação estrutural nos Dst Eng Cnst, nos BEC e até mesmo no Sistema de 

Obras de Cooperação. Isto implicou em um aumento de escopo da presente 

pesquisa, propondo-se não só uma nova estrutura organizacional para a Seç Aprp, 

mas também uma mudança na sistemática de apropriação das Op Mil Cnst. 

 Estas observações foram constatadas em pesquisas bibliográficas e 

verificadas no modo de organização das empresas civis pesquisadas. Viu-se que, 

para o efetivo cumprimento da missão, o Centro de Controle de Custo e Produção 

(CCCP), nestas organizações, sofriam influência da maneira de como toda a 

empresa era organizada. O que diferia, consideravelmente, da forma de organização 

adotada pelos BEC durante o processo de apropriação de custos. Portanto, as 

recomendações aqui expostas tiveram que ultrapassar o restrito ambiente das Seç 

Aprp. 

 Diante da análise feita nas empresas civis, conclui-se que a essência da 

gestão de obras nestas organizações é caracterizada por uma potencial 

concentração de esforços no planejamento inicial da obra de forma minuciosa e 

precisa, com metodologia acadêmica de gerenciamento de projeto e baseado em 

um banco de dados com composição de custos e dados estatísticos de 

produtividade próprios e, após isso, são abastecidos sistemas de acompanhamento 

e controle (softwares peculiares altamente eficientes) próprios e customizados. A 

partir de então, gerenciam comparando a produção prevista com a executada, 
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identificando as incoerências, corrigindo as falhas e retroalimentando os processos 

com melhorias e inovações.   

 Acompanhando a sequência de indicadores estabelecidos na definição 

operacional das variáveis deste trabalho descritas no subitem 3.1, conclui-se que, 

quanto à dimensão recursos humanos, as Seç Aprp necessitam organizarem-se 

como parte de uma estrutura organizacional “projetizada” adotada pelo Dst Eng Cnst 

ou até pelo próprio BEC, de forma que as OM E Cnst, como um todo, organizem-se 

essencialmente focadas para os projetos (obras) que realizam. Estes caracterizam 

sua atividade-fim. Além disso, verificou-se que os profissionais que realmente 

apropriam, controlam e analisam os custos nestas operações não possuem o 

conhecimento técnico especificamente voltado para esta atividade, além de ser 

excessivamente utilizada uma quantidade de efetivos para o processamento e envio 

destas informações ao escalão superior, inclusive, com mão de obra 

“superqualificada” para tais funções que não as exigem tanto. Isso demonstrou que 

pode haver falhas nas estratégias de gestão de pessoal nos BEC, gerando reflexos 

negativos em suas atividades-fim. 

 Quanto aos processos nas Seç Aprp, conclui-se que os mesmos necessitam 

de técnica e ferramenta apropriada customizada para cada tipo de obra, de modo 

que se atinja a excelência gerencial. A técnica utilizada pelos militares demonstrou 

estar desalinhada com as técnicas atuais de gerenciamento de processos utilizada 

pelas empresas civis. Além disso, a ferramenta de apropriação utilizada nos BEC 

ainda não acompanha as evoluções tecnológicas requeridas para uma análise 

otimizada de custos nas obras. 

 Nas Op Mil Cnst, esta atividade ainda é constituída por processos 

demasiadamente rígidos e burocráticos (planilhas, papéis) e concentra-se, 

predominantemente, no controle desses processos e não nos resultados. Dessa 

maneira tais processos se revelaram lentos e ineficientes na geração das 

informações necessárias, constatada a magnitude e a complexidade dos desafios 

que o controle de custos em obras passou a representar para administração pública 

atual. 

 Quanto às normatizações presentes nas atividades que compõem a 

apropriação de custos das amostras estudadas, conclui-se que, nas empresas, a 

padronização operacional de procedimentos e a busca por certificações oficiais de 

qualidade estão intrínsecas à cultura organizacional das mesmas, além de serem 
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aspectos essenciais aos processos operacionais. Já no meio militar, a padronização 

operacional de procedimentos também necessita ser mais otimizada, ou seja, ainda 

não está presente na cultura organizacional das OM E Cnst. 

 Quanto ao aspecto qualidade, concluiu-se que este fator é vislumbrado como 

essencial pela maioria dos militares e poderia ser mais priorizado. 

 Ainda nesta perspectiva, a pesquisa junto aos militares inseridos no contexto 

das operações militares de construção pelo país revelou que se faz necessária uma 

reforma no modo de gerenciar tais empreendimentos. Esta reforma demonstrou 

contar com o apoio predominante desta parcela populacional, constatada diante das 

várias sugestões emitidas para o aperfeiçoamento das Seç Aprp nos Dst Eng Cnst. 

 Este apoio é fundamental, porém não é suficiente. Para o avanço na adoção 

de formas modernas de gestão de obras públicas, é imprescindível que todos os 

militares, em todos os escalões, passem a ter uma nova visão do seu papel, pois é 

no cotidiano do exercício de suas missões que é realizada a verdadeira reforma.   

 As seguintes propostas são necessárias para a otimização do sistema de 

apropriação de custos nas Op Mil Cnst: 

 a) a criação, na sede de cada OM E Cnst, de um escritório de projetos, 

denominado “Seção de Planejamento e Acompanhamento de Obras - SPA” 

constituída por 11 (onze) componentes, todos exclusivos na função (exceto o 

gerente de aquisições) e, preferencialmente, com precedência hierárquica igual ou 

superior aos Cmt Dst. Os gerentes devem ser formados em gerenciamento de 

projetos e os técnicos em MS Project® e MS Excel®, em instituições de ensino militar 

ou civil competente. Esta SPA deve ser diretamente subordinada ao S Cmt da OM, 

promovendo uma maior integração do pessoal dos Dst Eng Cnst com o pessoal da 

sede, e tendo também como finalidade desonerar o Comandante (e Ordenador de 

Despesa) das “atividades-meio”, deixando-o livre para gerenciar apenas 

“resultados”, a fim de que conduza  a Unidade de forma estratégica.  

 A constituição da SPA seria a seguinte: 01 gerente de integração (Of Sup), 01 

gerente de escopo (Of do QEM), 01 gerente de Recursos Humanos das obras (Of 

Eng), 01 gerente das comunicações (Of Eng), 01 gerente de custos (Of Eng), 01 

gerente de aquisições (Of Eng - Ch SALC), 01 gerente do tempo e do risco (01 Of 

Eng), 02 técnicos (Sgt) e 02 auxiliares (Cb/Sd). Com esta instalação na “ponta da 

linha” seria facilitada a comunicação, o comando e o controle junto aos escalões 



107 

 

superiores (Gpt E, DOC e DEC), através da utilização da mesma linguagem: 

gerenciamento de projetos.  

 b) a implantação total do SIAPRO (Sistema Informatizado de Apropriação de 

Obras) e seu aperfeiçoamento, configurando-o para que permita a inserção de 

dados de cada obra pelas SPA dos BEC, levantados em minuciosos e fidedignos 

planejamentos, permitindo também, além do controle dos equipamentos, mão-de 

obra e insumos, um acompanhamento em tempo real da situação da obra, com 

função similar ao ConstruMobil utilizado pela empresa Andrade Gutierrez S/A, 

criando assim um novo sistema padrão de apropriação de obras para o SOC, de 

preferência na mesma plataforma do SIAPRO, afim de reduzir custos. 

 c) análise, pelo DEC, da viabilidade de utilização de aparelhos celulares para 

o apontamento nas obras, verificando essa possibilidade junto à construtora 

estudada e aliando esta tecnologia ao SIAPRO, uma vez que, como observado, esta 

tecnologia permite ser utilizada em qualquer parte do território brasileiro, inclusive 

em qualquer parte da Amazônia. 

 d) compor as Seç Aprp dos Dst Eng Cnst com apenas 02 integrantes 

avançados (1 Sgt + 1 Cb EP) e pelos respectivos apontadores, após implantada a 

SPA e o novo sistema padrão de apropriação de obras. Todos estes formados pelo 

CIEC (Centro de Instrução de Engenharia de Construção) sediado no 11º BEC – 

Araguari/MG ou por instituições civis competentes com cursos estritamente 

direcionados para a apropriação, controle e análise de custos e medições em obras, 

sendo estes cursos alinhados à ferramenta padrão utilizada no SOC (SIAPRO). 

 e) a escolha de comandantes de OM E Cnst e Dst Eng Cnst se realize em A-

2, mediante critérios e condições de seleção informatizada (utilizando a metodologia 

DISC, por exemplo), seja de caráter voluntário e, se possível, que os mesmos sejam 

formados Gerentes de Projetos.  

 Estas providências evitariam a perda de eficiência causada pela constante 

rotatividade militar e melhoraria a capacitação cognitiva e psicológica dos futuros 

comandantes 02 (dois) anos antes do exercício do comando. Garantiria também a 

manutenção da qualidade de gestão da(s) obra(s) e estimularia a possibilidade de 

grande parte dos engenheiros servirem em OM E Cnst. 

 f) criação do Banco de Dados de Operações Militares de Construção, pela 

DOC, em consonância com a proposta do SIAPRO, devendo este ser reconhecido 
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por órgãos competentes no EB e nos demais órgãos concedentes para sua efetiva 

implantação. 

 Para a sua confecção, a equipe designada poderia se valer de apropriações 

já realizadas até o presente momento nas obras executadas. Este Banco de Dados 

deve fornecer composições de custos militares, produtividades de trabalho de 

equipes militares e seus respectivos custos-unitários, custos-horários, etc, tudo 

adaptado à produção militar em obras, a fim de que as SPA dos BEC possam 

realizar planejamentos de obra dentro de parâmetros reais de produção e os Cmt 

Dst possam traçar metas e cobrar produções fidedignas e plausíveis de suas 

equipes de trabalho, ponto crucial do gerenciamento de qualquer obra.    

 Diante do exposto, pode-se afirmar que a respectiva hipótese de estudo (H1) 

do presente trabalho foi devidamente confirmada, indicando, realmente, que a atual 

estrutura organizacional das referidas Seç Aprp não atende efetivamente aos 

requisitos da Administração Pública exigidos para seu excelente funcionamento. 

 Com o intuito de encontrar respostas para os resultados não solucionados na 

dimensão “gestão de recursos humanos” da variável dependente do presente 

estudo, mostra-se viável a oportunidade de estudo das seguintes linhas de pesquisa 

que procuram viabilizar a criação de políticas de gestão de pessoal dentro do 

Sistema de Obras de Cooperação: 

 Estudo de cálculo de proporcionalidade no planejamento de efetivo a ser 

empregado nas Op Mil Cnst, no que tange à quantidade necessária de mão-

de-obra direta (MOD) e indireta (MOI). (Na pesquisa junto às empresas, na 

Odebrecht a cada 1 profissional de MOI há 5,4 MOD e na Andrade Gutierrez 

a cada 1 profissional MOI há 7,3 MOD).     

 Estudo da viabilidade de criação de medalha por tempo de serviço destacado 

em Op Mil Cnst, a fim de valorizar e motivar os profissionais que atuam 

nestas atividades, buscando-se atender às políticas de qualidade na gestão 

de pessoal, conforme observado nas justificativas dadas pelos entrevistados 

militares à pergunta 13 do referido questionário. 

 Estudo de viabilidade de reestruturação do percentual de gratificação de 

representação aos militares destacados. (sugestão genérica: em vez de 2% 

ao dia, passe a 1% ao dia + cotas percentuais incorporadas ao soldo (1%, 

p.ex.) de compensação orgânica estabelecidas sobre períodos trimestrais até 

o teto de 20%, sob o argumento da insalubridade causada pelo longo período 
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de privação do sono, pela constante exposição a riscos por operação de 

máquinas e viaturas pesadas, muitas vezes a noite, pela restrição à execução 

de TFM, pela constante exposição a situações de pressão e stress pela 

imposição de extensos expedientes diários de trabalho em busca de 

produção e cumprimentos de prazos governamentais, a riscos de 

manifestação de doenças psicológicas pela distância da família, pelas 

restritas opções de lazer nas localidades dos Dst Eng Cnst, pela maior 

probabilidade de sujeição a problemas familiares como: alcoolismo, adultério, 

separações e desfavoráveis condições de oferecimento de boa estrutura de 

vida aos dependentes). 

 Estudo para o estabelecimento de expedientes de trabalho mais produtivos e 

menores nos Dst Eng Cnst, adequados à manutenção de condições físicas e 

psicológicas saudáveis aos seus integrantes. 

 Estas 03 (três) últimas sugestões baseiam-se no que propõem o Plano Diretor 

de Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE (1995, p.64), criado em 1995 pelo 

Governo Federal. Este Plano aborda a necessidade de valorização do servidor 

público para a cidadania e sugere a criação de condições psicossociais necessárias 

ao fortalecimento do espírito empreendedor do serviço público, conjugado ao 

comportamento ético e ao desempenho eficiente dos seus colaboradores. Além 

disso, este plano tenta reforçar o sentido de missão e de comprometimento do 

servidor com uma prestação de serviços de melhor qualidade para o cidadão e 

busca obter uma maior satisfação deste mesmo servidor com o seu trabalho e com 

sua qualidade de vida. 
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APÊNDICE  A – ENTREVISTA ÀS EMPRESAS CIVIS 
 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) – Pesquisa de Campo para 
Trabalho de Mestrado (Nr 001) (requisito para obtenção do título de Mestre 
Profissional em Operações Militares). Tema: “Proposta de aperfeiçoamento do 
Centro de Controle de Custo e Produção (CCCP) de um Destacamento de 
Engenharia de Construção (Dst Eng Cnst)do Exército”. Autor: Cap Eng Eduardo de 
Morais MILANEZ. 

Esta pesquisa, com 25 perguntas, tem como finalidade comparar a estrutura 
organizacional das Seç Aprp dos Dst Eng Cnst do Exército com a dos CCCP de 
empresas civis executoras de obras públicas. Na elaboração do trabalho 
considera-se o cenário de obras públicas como sendo o atual contexto da 
Engenharia de Construção do Exército com propensão a manter-se pelos próximos 
anos. Daí a importância em bem estruturarmos nosso Sistema de Obras de 
Cooperação (SOC) para atender aos anseios da administração pública e da 
sociedade brasileira. A partir destes conceitos e de sua experiência, solicito sua 
colaboração respondendo as perguntas abaixo:  

 
Função do entrevistado:________________________________________________ 
Empresa:____________________________________________________________ 
Obra em questão:_____________________________________________________ 
 
1. Como se organiza o CCCP na obra? 
 
2. Qual o nível de formação acadêmica dos integrantes do CCCP?? 
 
3. Quais as qualificações exigidas para a função de chefe do CCCP?? 
 
4. Quais as qualificações exigidas para o pessoal envolvido no controle de custos e 
de produção na obra? Justifique. 
 
5. Como é feito esse controle de custos na obra?. 
 
6. Quem são os responsáveis pelo processamento das informações no CCCP da 
obra? 
 
7. Como é feito o envio das informações do CCCP ao gestor da obra? 
 
8. . Como é feita a coleta das informações na frente de serviço da obra? 
 
9. Como as informações sobre custos e produção são registradas na obra? 
  
10. Como os dados sobre custo e produção são tramitados dentro do CCCP? 
 
11. Como os dados são tramitados entre o CCCP e o gestor da obra? 
 
12. Há forma de padronização de procedimentos formal (impresso) nos processos 
que envolvem o controle de custos e produção na obra? 
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13. A empresa possui certificado de qualidade emitido por órgãos competentes? 
Qual?   
 
14. O setor de recursos humanos aplica a técnica de desenho e descrição de cargos 

para os CCCP? Qual o efetivo de mão-de-obra direta e indireta na obra? 

 
15. Como a empresa trabalha com monitoramento de metas da obra? 
 
16. Como a empresa trabalha com monitoramento do atendimento aos prazos da 
obra? 
17. Como a empresa trabalha com monitoramento dos riscos inerentes ao 
andamento da obra? 
 
18. Como a empresa trabalha com monitoramento dos custos na obra? 
 
19. Como a empresa compara o custo dos serviços previsto no Plano de Trabalho e 
o custo real executado? 
 
20. O Sr considera eficiente o monitoramento das metas, dos prazos, dos riscos e 
dos custos das obras na empresa? Por que? 
 
21. Na sua percepção como é o tratamento da empresa com os custos da obra? 
Justifique.  
(   ) pouco importante (   ) importante (   ) muito importante (   ) outro: ______ 
 
22. Como o Sr. classificaria o índice de confiabilidade das informações geradas 
pelos CCCP para a tomada de decisão por parte do gestor? 
(    ) abaixo de 50 % de informações corretas e confiáveis. 
(    ) entre 50 e 70 % de informações corretas e confiáveis. 
(    ) entre 70 e 90 % de informações corretas e confiáveis. 
(    ) entre 90 e 100 % de informações corretas e confiáveis. 
 
23. Em sua opinião, qual o tempo aproximado entre o processamento das 
informações pelos CCCP e seu envio ao gestor da obra para tomada de decisão? 
(   ) algumas horas (   ) entre 01 e 03 dias (   ) 01 semana (   ) 01 mês 
 
24. Como o Sr. avaliaria o índice de satisfação do gestor da obra com seu CCCP? 
(   ) o gestor é muito satisfeito e não há intervenções freqüentes. 
(   ) o gestor faz algumas intervenções esporádicas. 
(   ) o gestor constantemente intervém nas atividades do CCCP.  
 
25. Que melhoria o Sr sugeriria para o aperfeiçoamento do CCCP das obras de sua 
empresa? 
 
 Muito obrigado pela colaboração!  Eduardo de Morais MILANEZ – Cap Eng 
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APÊNDICE  B – QUESTIONÁRIO AOS Dst Eng Cnst 
 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) – Pesquisa de Campo para 

Trabalho de Mestrado (Nr 002) (requisito para obtenção do título de Mestre 
Profissional em Operações Militares). Tema: “Proposta de aperfeiçoamento da 
Seção de Apropriação (Seç Aprp) de um Destacamento de Engenharia de 
Construção (Dst Eng Cnst)do Exército”. Autor: Cap Eng Eduardo de Morais 
MILANEZ. 

Esta pesquisa, com 25 perguntas, tem como finalidade comparar a estrutura 
organizacional das Seç Aprp dos Dst Eng Cnst do Exército com a dos Centro 
de Controle de Custo e Produção de empresas civis também executoras de 
obras públicas. Na elaboração do trabalho considera-se o cenário de obras 
públicas como sendo o atual contexto da Engenharia de Construção do Exército com 
propensão a manter-se pelos próximos anos. Daí a importância em bem 
estruturarmos os Batalhões de Engenharia do Sistema de Obras de Cooperação 
(SOC) para atender aos anseios da administração pública e da sociedade brasileira. 
A partir destes conceitos e de sua experiência, solicito a sua colaboração 
respondendo as perguntas abaixo:  

 
Obra que o Sr participou e considera relevante para a pesquisa: 
 
Função desempenhada na obra em questão: 
 
Período de participação nesta obra (data): 
 
1. Como se organiza a Seç Aprp de sua obra? 
 
2. Qual o posto/graduação dos chefes e dos demais integrantes das funções 
operacionais da Seç Aprp na referida obra? 
Chefe:  (   )Of Aperf. (   )Of  (   )ST/Sgt  (   )Cb/Sd  (   )Outra:__________________. 
Demais Integrantes:  (   )Of  (   )ST/Sgt (   )Cb/Sd (   )Outra:___________________. 
 
3. Quais as qualificações exigidas para o desempenho das funções de chefe da Seç 
Aprp na referida obra? 
(   ) Especialização ou MBA em gestão ou similar. 
(   ) Graduações: Engenharia/Administração/Contabilidade.  
(   ) Curso de Informática básico ou avançado. 
(   ) Outros:_________________________________________________________ 
 
4. Quais as qualificações exigidas para o desempenho das demais funções 
operacionais na Seç Aprp da referida obra? 
(   ) Cursos na área de administração ou contabilidade.  
(   ) Curso de Informática básico ou avançado. 
(   ) Outros:_________________________________________________________ 
 
5. O Sr concorda que as qualificações acima descritas são suficientes para que os 
integrantes desta Seção desempenhem de maneira eficiente suas atribuições?  
(   )Sim(  )Não 
O Sr me auxiliaria a entender porque acha isso? 
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6. Quem é/são o(s) responsável(eis) pelo processamento das informações na Seç 
Aprp da obra em questão? 
 
7. Quem é/são o(s) responsável(eis) pelo envio das informações ao gestor direto da 
referida obra na Seç Aprp? 
 
8. Como são/eram feitos os registros das informações da obra durante a coleta na 
frente de serviço desta obra? 
(   ) em planilhas e tabelas impressas.    
(   ) em equipamento específico – Qual? _________________________________. 
(   ) manualmente (registro à mão) 
(   ) outra:__________________________________________________________. 
  
9. Como são/eram feitos os registros das informações da obra dentro da Seç Aprp? 
(   ) em planilhas e tabelas. 
(   ) em software específico – Qual? ______________________________________. 
(   ) outra:_____________________________________________________. 
 
10. Como os dados da obra são/eram tramitados internamente na Seç Aprp? 
(   ) através de documentos impressos 
(   ) através de software específico de comunicação interna. Qual?_____________. 
(   ) Intranet. 
(   ) Outro:__________________________________________________________. 
 
11. Como os dados da obra são/eram tramitados entre a Seç Aprp e o escalão 
superior? 
(   ) através de documentos impressos. 
(   ) através de software específico de comunicação externa. Qual?_____________. 
(   ) Internet. 
(   ) Outro: ____________________________________________________. 
 
12. Há/havia forma de padronização operacional de procedimentos formalizado 
(impresso) na Seç Aprp da respectiva obra? 
(   ) sim (   ) não   (   ) está(va) em fase de elaboração 
 
13. O Sr acharia pertinente os Dst Eng Cnst concorrerem às Certificações Oficiais de 
Qualidade tão buscadas pelas empreiteiras civis? (   )Sim  (   )Não 
Por que o Sr acredita nisso?  
 
14. O Sr acha importante investir em uma sistemática padrão de análise de perfil 
para verificar se os militares que trabalharão nas Seç Aprp das obras em geral têm 
pendor para a referida atividade? (  )Sim  (  )Não. 
O Sr me ajudaria a entender porque o Sr acha isso?  
 
15. Onde o Destacamento trabalha(va) com monitoramento de metas na obra em 
questão? 
(   ) Na Seç Aprp. 
(   ) Em outro setor. Qual? _____________________________________ 
(   ) não trabalha(va) naquele momento. 
(   ) NDA. Algo a acrescentar?  
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16. Onde o Destacamento trabalha(va) com monitoramento do atendimento aos 
prazos na obra em questão? 
(   ) Na Seç Aprp. 
(   ) Em outro setor. Qual? _____________________________________ 
(   ) não trabalha(va) naquele momento. 
(   ) NDA. Algo a acrescentar? 
 
17. Onde o Destacamento trabalha(va) com monitoramento dos riscos inerentes ao 
andamento da obra? 
(   ) Na Seç Aprp. 
(   ) Em outro setor. Qual? _____________________________________ 
(   ) não trabalha(va) naquele momento. 
(   ) NDA. Algo a acrescentar? 
 
18. Onde o Destacamento trabalha(va) com monitoramento dos custos da obra? 
(   ) Na Seç Aprp. 
(   ) Em outro setor. Qual? _____________________________________ 
(   ) não trabalha(va) naquele momento. 
(   ) NDA. Algo a acrescentar? 
 
19. Onde era feito o comparativo entre o custo dos serviços previsto no Plano de 
Trabalho e o custo real executado?  
(   ) Na Seç Aprp. 
(   ) Em outro setor. Qual?______________________________________ 
(   ) não era preocupação imediata. 
(   ) NDA. Algo a acrescentar? 
 
20. Em relação à este monitoramento das metas, dos prazos, dos riscos e dos 
custos da obra em questão, o Sr considera que o procedimento adotado era 
eficiente? (  )Sim  (  )Não 
Por que o Sr afirma esta opinião? 
 
21. Na sua percepção como é/era o tratamento do Destacamento, em geral, em 
relação aos custos da obra em questão? 
(   ) não havia esta preocupação, de forma geral.  
(   ) pouco importante 
(   ) importante 
(   ) muito importante 
(  ) os integrantes eram extremamente preocupados com os desperdícios em todos 
os níveis. 
 
22. Como o Sr. classificaria o índice de confiabilidade das informações geradas 
pelas Seç Aprp para a tomada de decisão por parte do comandante do 
Destacamento? 
(    ) abaixo de 50% de informações corretas e confiáveis. 
(    ) entre 50 e 70% de informações corretas e confiáveis. 
(    ) entre 70 e 90% de informações corretas e confiáveis. 
(    ) entre 90 e 100% de informações corretas e confiáveis. 
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23. Em sua opinião, qual o tempo aproximado entre o processamento das 
informações nas Seç Aprp e seu envio ao Cmt Dst? 
(   ) algumas horas 
(   ) entre 01 e 03 dias 
(   ) 01 semana 
(   ) 01 mês 
(   ) outro:___________________________________________________________. 
 
24. Como o Sr. avaliaria o índice de satisfação do Cmt Dst com sua Seç Aprp? 
(   ) o Cmt Dst é muito satisfeito e não há intervenções freqüentes. 
(   ) o Cmt Dst faz algumas intervenções esporádicas. 
(   ) o Cmt Dst constantemente intervém nas atividades da Seç Aprp. 
(   ) outro:___________________________________________________________.  
 
25. Que melhoria o Sr sugeriria para o aperfeiçoamento da Seç Aprp da obras que 
fez parte? 
 
 Muito obrigado pela colaboração!        Eduardo de Morais MILANEZ – Cap Eng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


