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RESUMO

INTRODUÇÃO Trata dos fatores contribuintes para a melhora do cenário de
investimentos na indústria da construção civil mesmo em tempos de
pandemia e destaca a importância da excelência no gerenciamento de
projetos para a conversão dos recursos aplicados em empreendimentos
de sucesso. OBJETIVO Analisar a aplicabilidade dos frameworks ágeis na
construção civil através da correlação entre as características deste setor
específico e as características das indústrias que comumente utilizam
técnicas de gerenciamento ágil em seus projetos. MÉTODOS Foi conduzida
uma revisão sistemática de literatura dividida em três momentos.
Primeiramente, a revisão foi dirigida de modo a reunir os principais
conceitos relacionados às técnicas clássicas de gerenciamento de projetos
mais utilizadas na construção civil, com ênfase em Waterfall. Na
sequência, o foco da pesquisa foi direcionado para a busca por
considerações pertinentes acerca das técnicas de gestão ágil, tais como
Scrum e Extreme Programming (XP). Finalmente, houve o levantamento
documental dentro da literatura disponível sobre as características da
indústria da construção civil e o paralelo destas com as das características
de setores que usam métodos ágeis de forma recorrente. RESULTADOS
Quatro temas essenciais foram identificados: as diferenças quanto à
natureza do fluxo do projeto, quanto à natureza do escopo, quanto à
capacidade de predição dos resultados dos projetos e quanto à
composição dos orçamentos dos projetos. CONCLUSÃO As características
próprias da indústria da construção civil, sobretudo pelas suas
características próprias de orçamento, escopo e fluxo de projeto, torna o
ramo mais afeito às técnicas tradicionais de gestão de projetos. Com base
no exposto, a escolha pela utilização de frameworks de gestão ágil de
projetos na sua essência - tais como Scrum puro e XP - pode ser
altamente desafiadora. Entretanto, a adoção dos valores e abordagens
oriundos dessas práticas, tais como auto-organização, comunicação
constante, foco comum e colaboração mútua é muito bem vinda - e até
mesmo complementar - à dinâmica industrial da construção civil em todas
as áreas, desde o planejamento até o encerramento dos projetos.
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