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Obra – Princípios de Alto Desempenho Focados na Liderança e Gestão

Luiz Eduardo Junqueira, PMP, MBA, Esp.

Melhorando a performance na gestão 

de projetos na área de construção civil 

através de princípios de liderança e 

gestão do US ARMY.
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Luiz Eduardo Junqueira
Capital Intensive Projects Expert – Investor Advisory

MBA in International Management (Swiss Business School, 2016)

Certificação PMP® - Project Management Professional (PMI, 2009)

Especialista em Gestão de Projetos (ITA, 2007)

Especialista em Engenharia de Produção (USP, 2006)

Graduado em Engenharia Civil (UNESP, 2002)

✓ Energia Renovável – Hidroelétricos e Eólicos;

✓ Termoelétricas a Gás Natural e Óleo Diesel;

✓ Petroquímicos;

✓ Rodoviários e Metroviários;

✓ Imobiliários.
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Taxa Média de Falhas em Projetos de Construção (IPA, 2015 e Chaos Report, 2014)

Taxa Média de Falhas em Projetos de Construção no Brasil (Junqueira, 2016)
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Em geral, 62.2% dos 

projetos de construção na 

área infraestrutura falham no 

Brasil.

Mais de USD 150 bilhões de 

dólares em investimentos de 

infraestrutura não geraram 

valor algum ao investidor.

A maioria dos projetos de 

construção falham e não 

agregam valor ao investidor 

(VPL negativo).

O Desempenho em 

Nosso Mercado é uma 

Piada!

O PIB deixou de crescer 

1,6% em 2015 devido a 

estes projetos que não 

alcançaram seus objetivos

E ai, o que 

fazer ?



Sobre

• Formado na Academia Militar de West Point;

• Líder do Exército Americano na 2º Guerra Mundial;

• Liderou pessoalmente as campanhas vitoriosas dos aliados na Itália, 

França (Dia-D) e Alemanha;

• Detentor das mais altas condecorações de guerra;

• Patton é considerado um dos mais bem-sucedidos comandantes de 

campo na história dos EUA;

• Reconhecido pela sua maneira “peculiar” de liderança e gestão.

• Escreveu a “Letter of Instruction Nº1”
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General George Smith Patton Jr.
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Carta de Instrução Nº1

Data: 06 de Março de 1944 
(4 páginas / 7 capítulos)

01

02

03

04

Propósito: Gerenciar e 
organizar os esforços de 

guerra para o 
desembarque das tropas 

aliadas na Normandia 
(Dia-D) e avanço do 

exército dentro das linhas 
inimigas na França e 

Alemanha;

Endereçada para: Todos 
os oficiais que faziam a 

gestão de uma área 
específica no front de 

batalha

Conteúdo: Princípios de 
gestão e liderança a ser 
aplicada por todos os 

seus oficiais com o claro 
objetivo de avançarem 
até a Alemanha para 
vencerem a guerra

01 1.280.688 inimigos capturados

02 163.200 inimigos mortos ou 

feridos

03 43.405 baixas e 115,700 feridos

Resultados
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➢ Capítulo 1 – GERAL:

• Esta carta vai ensinar você, comandante (“Engenheiro”), nos princípios de 

comando (“liderança”), de combate (“execução de obras”), e gestão e irá 

guiá-lo na condução de seus serviços.

➢ Capítulo 2 – COMANDO (“Liderança”):

• Dever: Cada comandante (“Engenheiro”), de acordo com sua área, irá liderar 

pessoalmente. Qualquer comandante (“Engenheiro”) que falhar em obter 

seus objetivos, e não estiver ferido ou morto, não cumpriu completamente 

seus deveres.

• Visitas ao front (“a Obra”): Os comandantes (“Engenheiros”) devem visitar o 

campo diariamente. Sua função não será intrometer-se e sim observar.  

Lembre-se que elogiar é mais valioso que culpar. Lembre-se também que sua 

missão primária é ver com seus próprios olhos e ser visto pelas tropas 

(“Equipe de Obra”).
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Carta de Instrução Nº1

➢ Capítulo 2 – COMANDO (“Liderança”):

• Execução: Para cumprir sua missão a emissão de uma ordem representa 

somente 10% de sua responsabilidade. Os demais 90% consistem em 

assegurar pessoalmente pela supervisão e pelo cumprimento desta ordem.

• Reuniões de Equipe: Diariamente, o mais cedo possível,  os mapas (“Executado 

vs Planejado”) devem ser disponibilizados e uma reunião de equipe 

acontecerá.  Nesta reunião os comandantes (“Engenheiros”) devem transmitir 

e atualizar as ordens para seus oficiais (“Encarregados”) executarem.

• Períodos de descanso:  Equipe que não descansa não dura. Horários e rotações 

devem ser respeitadas. Quando existe uma necessidade urgente todos devem 

trabalhar incessantemente, porém estas emergências não são frequentes.
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➢ Capítulo 2 – COMANDO (“Liderança”):

• Localização: O posto de comando (“Escritório de Obra”) deve ser localizado a 

menor distância possível do front (“Obra”).  Tempo e recursos são economizados 

com a correta localização do posto de comando.

➢ Capítulo 3 – PROCEDIMENTOS DE COMBATE (“Execução da Obra”)

• Mapas (“Projetos”): Somos propensos a pensar que adquirimos mérito somente 

através da análise de mapas (“Projetos”) no posto de comando (“Escritório de 

Obra”). Mapas (“Projetos”) são necessários para se ter a visão completa da 

batalha (“Obra”) e um planejamento inteligente. Além disso, um estudo dos 

mapas (“Projetos”) irá indicar onde situações críticas existem ou estão aptos a 

desenvolver.

• Planos (“Estratégias de Execução”):  Devem ser simples e flexíveis.  São somente 

uma referência onde você constrói sua necessidade. Os planos devem ser 

elaborados por aqueles que vão o executar. 



➢ Capítulo 3 – PROCEDIMENTOS DE COMBATE (“Execução da Obra”):

• Reconhecimento do Terreno (“Estudos Preliminares”): Reconhecimento do terreno (“Estudos 

Preliminares”) nunca é de mais. Use de todos os seus meios para conseguir o máximo de reconhecimento 

do terreno (“Estudos Preliminares”) possível. Relatórios devem constar fatos e não opiniões.

• Ordens:  Ordens formais virão através da reunião de equipe pois desta maneira ficará claro a todos o 

propósito das operações. A ordem será curta e será sobre O QUE FAZER e não sobre COMO fazer. 

Após a ordem formal inicial você dificilmente receberá outra ordem, porém você receberá diversas ordens 

fragmentadas por escrito, oralmente ou por telefone.

• Mantenha sua equipe informada: Use de todos os meios para comunicar a sua tropa (“Equipe da Obra”)  o 

que eles devem fazer e o que eles fizeram.

Carta de Instrução Nº1
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➢ Capítulo 4 – GESTÃO:

• Suprimentos: O ônus pelo suprimento recai igualmente em quem solicita e em 

quem entrega. As unidades (“Setores da Obra”) devem antecipar suas 

necessidades em tempo hábil para entrega. 

Os serviços de abastecimento devem conseguir as coisas pedidas no lugar certo 

no momento certo. Eles devem antecipar as demandas e iniciar o processo dos 

suprimentos antes de serem necessários.

A determinação desesperada para ter sucesso é tão vital para a área de 

suprimentos quanto é no front de batalha (“Obra”).

• Sobressalentes: Sobressalentes são peças de reposição. Devem ser pedidos a 

tempo pelo front de batalha (“Obra”) e sua necessidade deve ser antecipada. 

Estimativas são tão precisas quanto e mais rápidas que erros acumulados. Uma 

unidade sem atiradores é tão inútil quanto um tanque de guerra sem gasolina.
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➢ Capítulo 4 – GESTÃO:

• Condecorações: Condecorações tem o propósito de aumentar o poder de fogo 

(“execução”) da tropa (“equipe de obra”). Entretanto elas devem ser concedidas 

prontamente. Tenha sempre um oficial em sua tropa (“equipe”) educado o 

suficiente para escrever condecorações. 

• Disciplina: Existe somente um tipo de disciplina, a disciplina plena. Se você não 

aplicar e manter a disciplina, você terá potenciais assassinos (“...de projetos”).

Você deve dar o exemplo.

➢ Capítulo 5 – RUMORES:

• Informações baseadas em reconhecimentos no escuro devem ser vistos com 

ceticismo. Lance seu ataque somente quando tiver o reconhecimento adequado.



➢ Capítulo 6 – CONDIÇÕES FÍSICAS:

• Boa condição física é imperativo para a vitória.

• Há mais comandantes (“chefes”) de unidades 

(“funcionários”) fadigados do que há comandantes 

(“chefes”) de unidades (“funcionários”) .

• Fadiga faz todos nós covardes. Homens com boas 

condições de saúde não se cansam.

➢ Capítulo 7 – CORAGEM:

“ Não tome conselhos com seus medos ”. 
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Carta de Instrução Nº1
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RESUMO DA CARTA DE INSTRUÇÃO Nº 1
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❑ Liderança

✓ Liderar Pessoalmente

✓ Visitas a obra (diária - ver e ser visto)

✓ Ordem - 10% ordem / 90% garantir execução

❑ Execução da Obra

✓ Projetos (importante para se antecipar)

✓ Estratégias de execução (simples e flexíveis)

❑ Gestão

✓ Suprimentos e Sobressalentes (necessidade antecipada)

✓ Condecorações (aumento do poder de fogo)

✓ Disciplina (plena – seja exemplo)

❑ Rumores (desconsidere)

✓ Períodos de descanso devem ser respeitados

✓ Localização escritório da obra é perto da obra

✓ Estudos preliminares – o máximo possível

✓ Ordens – mantenha equipe informada

❑ Condições Físicas (imperativo) ❑ Coragem



Niccoló Machiavelli
O Príncipe, Capítulo 6 (1469, 1527 ) “Deve-se considerar não haver coisa mais difícil de 

executar, mais duvidosa de ter êxito ou mais perigoso 

de manejar do que dar início a uma nova ordem de 

coisas. Isso por que o reformador tem por inimigos 

todos aqueles que obtinham vantagem com a velha 

ordem e encontra fracos defensores naqueles que da 

nova ordem se beneficiam.”

“
E por fim, um incentivo a mudança…



OBRIGADO!
Luiz Eduardo Junqueira

Capital Intensive Projects Expert – Investor Advisory

www.linkedin.com/in/luizjunqueira 

www.luizjunqueira.com.br

@luizjunqueira

luiz@luizjunqueira.com.br


