
Integração entre 
Ferramentas de
Controladoria e 
Gestão de Projetos



Introdução

Como a controladoria pode atuar 
para contribuir ainda mais com a 
gestão das empresas de 
incorporação imobiliária?



A atividade 
imobiliária



A atividade imobiliária

⬡ Possui características de indústria 
e de prestação de serviços;

⬡ Cada empreendimento é único;

⬡ Gera o produto antes da 
demanda;



A atividade imobiliária

⬡ Exige altos investimentos por 
longos períodos de tempo;

⬡ Tem muitos stakeholders

⬡ Longos períodos entre a tomada 
de decisão e a conclusão do 
empreendimento



A atividade imobiliária

Estas características das empresas 
que desenvolvem atividades 
imobiliárias torna a gestão destes 
projetos um elemento crítico para o 
negócio.



O que fazer?



Gestão de projetos

Conhecido como um guia do 
conhecimento em gerenciamento de 
projetos, o PMBOK® descreve o 
gerenciamento de risco como um processo 
que envolve planejamento, identificação, 
análise, planejamento de respostas e 
controle dos riscos



Gestão de projetos

De todos processos de 
gerenciamento sugeridos citados no 
PMBOK®, dois deles ilustram bem o 
benefício desta integração

⬡ Gerenciamento dos riscos

⬡ Gerenciamento dos prazos



Gerenciamentos dos riscos

⬡ O sistema contábil-financeiro 
geralmente utilizados pelas 
controladorias não captura de 
forma eficiente os diversos riscos 
a que estas empresas estão 
sujeitas.



Gerenciamento dos riscos

⬡ A análise de riscos sob a 
perspectiva das práticas de 
gerenciamento de projetos é 
particularmente importante no 
ambiente das companhias 
incorporadoras.



Gerenciamento dos prazos

⬡ O prazo interfere diretamente no 
custo e há a necessidade de uma 
gestão dos prazos mais criteriosa.



Gerenciamento dos prazos

⬡ Além do custo, o mais usual é que 
as vendas sejam realizadas “na 
planta” e então neste momento é 
pactuado o prazo para a entrega.



Controladoria 
& PMO



Controladoria

⬡ Órgão de linha 
que se utiliza de 
processos de 
gestão e de 
sistema de 
informação com 
vista ao 
resultado global

⬡ A atividade de 
controladoria, 
relacionada a 
sua 
materialização 
prática como 
uma unidade 
administrativa

⬡ Ramo do 
conhecimento 
apresenta 
aspectos de 
conjunto 
organizado de 
conhecimento 
ou conjunto de 
princípios, 
procedimentos 
e métodos



Gestão de projetos

⬡ É a administração de todos os 
elementos que interfiram no 
sucesso do projeto. Sucesso de 
um projeto é a realização do 
todos os seus requisitos, e 
somente deles.



Project Management Office(PMO)

“É uma estrutura organizacional que 
padroniza processos de governança 
relacionados aos projetos e facilita o 
compartilhamento de recursos, 
metodologias, ferramentas e 
técnicas.” PMBOK® 5ª edição



Pesquisa

⬡ Qual é o impacto da utilização do 
orçamento empresarial aliada práticas 
de gerenciamento de projetos no 
desempenho das organizações do 
segmento de incorporação imobiliária?



PERGUNTAS?



Link para pesquisa

https://pt.surveymonkey.com/r/heraldo_junior_link



ANEFAC 

ANEFAC

ANEFAC_Brasil

11 98714-0394

ANEFAC

ANEFAC

anefac.org.br educaanefac.org.br            revistaanefac.com            associados@anefac.org.br

Scaneie e tenha a ANEFAC 
na palma da sua mão

ulink.bio/anefac

Obrigado!
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