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Perspectiva 

Cronogramas comprimidos com a técnica de paralelismo (fast tracking) são hoje uma 
abordagem praticamente obrigatória em projetos EPC (Engineering – Procurement –  
Construction). Entretanto é bastante comum encontrar projetos atrasados ou sacrificando 
metas de custo para recuperar prazos. O que é que está errado?Este artigo pretende discutir a 
idéia de que o paralelismo não deve ser visto apenas como uma técnica de compressão de cro-
nogramas, mas sim como uma abordagem abrangente que deve ser comunicada e aceita por 
todas as partes interessadas, principalmente pela equipe do projeto. O artigo inicia com uma 
breve história sobre o motivo pelo qual o modelo de contratos EPC nasceu e os cronogramas 
comprimidos passaram a ser adotados. Passa então a discorrer sobre os problemas que surgem 
da aplicação do paralelismo como uma simples técnica de compressão, sem uma visão ampla. 
Segue enumerando algumas técnicas que devem ser usadas em conjunto no projeto para que a 
aplicação do paralelismo resulte em sucesso. A conclusão convida os gerentes de projeto a não 
enxergarem o paralelismo como uma abordagem obrigatória e a compartilharem sua visão 
com outras partes interessadas, incluindo o cliente. Também são destacadas dicas sobre pontos 
a verificar quando se estiver executando um projeto tipo EPC Fast Tracking.
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Paralelismo é só cronograma?
Nos primórdios da construção de plantas industriais, 

os projetos eram feitos em etapas muito bem definidas. 
Primeiro se desenvolvia a engenharia, então se compra-
vam os equipamentos e materiais, e a construção somente 
iniciava quando a maior parte do projeto e dos bens estava 
disponível no canteiro. Para cada etapa eram contratadas 
empresas diferentes e o proprietário, que normalmente 
se encarregava do suprimento, era o responsável pela 
integração das etapas. Quando a construção iniciava, os 
problemas começavam a aparecer e eram todos levados ao 
proprietário, que normalmente não estava preparado para 
administrá-los.

O modelo de contrato EPC (Engineering – Procure-
ment – Construction) foi criado para agregar valor aos 
proprietários na área de gerenciamento das interfaces 
entre etapas. Nesse modelo um contratado principal é o 
responsável por executar todas as fases, de modo que as 
interfaces são internas à sua organização e o proprietário 
pode se concentrar no seu negócio.

As empresas que ofereciam a solução EPC logo 
perceberam que, estando todas as fases dentro de seu 
escopo, não necessitariam mais esperar que todo o projeto 
estivesse concluído ou todos os bens supridos para iniciar 
a construção. Por isso começaram a aplicar um paralelis-
mo entre as fases (Figura 1). Hoje em dia os cronogramas 
com paralelismo são uma abordagem obrigatória. Mas 
será que o paralelismo se resume às atividades e ligações 
de um cronograma?  

De acordo com o guia PMBOK®, o paralelismo é “uma 
técnica de compressão do cronograma de um projeto 
específico que altera a lógica de rede para sobrepor fases 
que normalmente seriam realizadas em sequência, como 
a fase de projeto e a fase de construção, ou para realizar 
atividades do cronograma em paralelo”. Embora essa defi-

nição esteja correta, ela pode levar à perigosa simplificação 
de reduzir a aplicação do conceito unicamente à esfera do 
gerenciamento do prazo, ao passo que ele tem uma natu-
reza muito mais ampla.

Abordagem abrangente do paralelismo
Para obter êxito na aplicação da técnica de paralelismo, 

ela deve ser coordenada com ações em outras áreas. O 
conceito deve ser vendido à equipe do projeto em todos os 
níveis e comunicado de várias formas. Uma abordagem 
abrangente do paralelismo deve incluir ações como as 
mencionadas a seguir.

Figura 1. Exemplo de uma situação de paralelismo, 
representada pela linha pontilhada vermelha.
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