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ARAÚJO, Gabriela da Silva Viana. Análise de planejamento e gerenciamento de 
tempo associados a obras de pequenos portes. 2018. 36fls. Trabalho de 
conclusão de curso (Curso de Engenharia Civil) – Centro Universitário 
Anhanguera, Niterói, 2018. 

 
RESUMO 

 
 
O planejamento de projeto é um meio pelo qual o engenheiro tem controle sobre 

o início e fim da obra, mas, além disso, sobre o que deve ser executado entre 

estas datas. Sabendo o que deve ser feito, o engenheiro é capaz de gerenciar os 

processos e execuções das etapas utilizando metodologias adequadas para 

gerenciamento, que tem como resultado o aumento da probabilidade de sucesso 

das atividades realizadas na obra, de modo a entregá-la dentro do prazo 

estipulado no projeto que foi aprovado pelo cliente. Este estudo busca abordar o 

processo de planejamento e gerenciamento de tempo associados a obras de 

pequenos portes. Para isso apresentará o gerenciamento de projetos aplicado às 

edificações de pequeno porte, apontando vantagens e desvantagens em sua plena 

utilização; analisará os processos de estimativa de tempo de projetos e associá-los a 

edificações de pequeno porte; assim como os processos de controle de tempo de 

projetos e associá-los a edificações de pequeno porte. Para isso realizará um 

levantamento bibliográfico por meio da revisão de literatura em livros, artigos e 

dissertações.  
 
Palavras-chave: Engenharia Civil; Planejamento; Gerenciamento; Pequeno Porte. 
 
 
  



ARAÚJO, Gabriela da Silva Viana. Analysis of planning and time management 
associated with small size works. 2018. 36fls. Completion of course work (Civil 
Engineering Course) - Anhanguera University Center, Niterói, 2018. 

 

ABSTRACT 

Project planning is a means by which the engineer has control over the beginning 
and end of the work, but also about what should be performed between these dates. 
Knowing what needs to be done, the engineer is able to manage the processes and 
executions of the stages using appropriate methodologies for management, which 
has the result of increasing the probability of success of the activities carried out in 
the work, so as to deliver it within the term stipulated in the project that was approved 
by the client. This study seeks to address the planning and time management 
process associated with small size works. For this, it will present the project 
management applied to small buildings, pointing out advantages and disadvantages 
in their full use; analyze the processes of time estimation of projects and associate 
them with small buildings; as well as the time control processes of projects and 
associate them with small buildings. For this, a bibliographical survey will be carried 
out through literature review in books, articles and dissertations. 

 

Keywords: Civil Engineering; Planning; Management; Small Porte. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
 
 
Figura 1 Método de Gerenciamento de Projetos de Lewis ................................. 14 

Figura 2 – Conceito de gerenciamento. ............................................................. 16 

Figura 3 – Cronograma físico financeiro ............................................................ 17 

Figura 4 – Problemas comuns na gestão de projetos ......................................... 18 

Figura 5 – Gráfico de Gantt. .............................................................................. 22 

Figura 6 – Gerenciamento do tempo de projeto. ................................................ 25 

Figura 7 – Fluxograma de processo do gerenciamento de tempo do projeto. ..... 26 

Figura 8 – Método do diagrama de setas. .......................................................... 30 

Figura 9 – Metas de controle da qualidade a serem alcançadas em cada etapa do 

Processo. .......................................................................................................... 32 

 



LISTA DE QUADRO  

 

 
Quadro 1 – Descrição das ações referentes aos níveis de planejamento PCP. .. 23 

Quadro 2 – Processos de gerenciamento de tempo ........................................... 24 

Quadro 3 – Tipos de programação de projeto (continua). .................................. 28 

 
 

  



 

SUMÁRIO 
 

 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................... 10 

2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS APLICADO ÀS EDIFICAÇÕES DE 

PEQUENO PORTE ........................................................................................... 11 

2.1 DEFINIÇÃO ................................................................................................ 11 

2.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS .............................................................. 13 

3. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO ..................................... 20 

4. PROCESSOS DE ESTIMATIVA DE TEMPO .............................................. 28 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 34 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 35 

 

 



 10 

1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que é de costume as pessoas realizarem projetos, construírem 

casas. Inicialmente planejar os prazos, obter materiais, contratar trabalhadores e 

pensar em alguns cuidados e riscos.  

Hoje em dia, cada vez mais, o gerenciamento de projetos possui 

ferramentas, métodos e técnicas utilizadas universalmente por empresas, que 

tem como objetivo estabelecer melhores práticas para o gerenciamento dos 

projetos, especialmente os mais complexos e maiores. 

As instituições atuais estão mostrando que gerenciar projetos traz 

excelentes vantagens como gerar melhores produtos e serviço mais ágil, 

acompanhando a influência do mercado atual e alcançando maior efeito. Não é 

indicado usar a mesma metodologia para todos os projetos, pois se cria uma 

desordem entre o método e o trabalho exigido ao projeto. 

É útil para projetos grandes usar uma metodologia complexa, porém gera 

um empenho excessivo nos projetos de pequeno porte e além do mais, um 

método simples é bom para pequenos portes, mas impróprio para projetos de 

médio ou grande porte. No entanto, adotar a metodologia apropriada para cada 

tipo de projeto amplia a chance de êxito. 

Busca-se com este estudo abordar o processo de planejamento e 

gerenciamento de tempo associados a obras de pequenos portes, e suas 

aplicações, conforme a revisão bibliográfica, bem como, ilustrar um estudo 

apoiado na literatura relacionada ao assunto.  

Para isso realizará um levantamento bibliográfico por meio da revisão de 

literatura em livros, artigos e dissertações sobre o gerenciamento de projetos 

aplicado às edificações de pequeno porte, apontando vantagens e desvantagens 

em sua plena utilização; analisará os processos de estimativa de tempo de 

projetos e associá-los a edificações de pequeno porte; assim como os processos 

de controle de tempo de projetos e associá-los a edificações de pequeno porte. 
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2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS APLICADO ÀS EDIFICAÇÕES DE 

PEQUENO PORTE 

 

Para compreender todos os pormenores acerca de um projeto é necessário 

compreendê-lo. Sendo assim serão apresentadas algumas definições de projeto 

nesta seção, em seguida apresentar as vantagens e desvantagens do 

gerenciamento de projetos aplicado às edificações de pequeno porte.  

 

2.1 DEFINIÇÃO 

A ISO 10006 define projeto da seguinte forma: "um processo único, 

consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para 

início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos 

específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos." 

 

[...] o tempo, a facilidade de adaptação, capacidade de inovação, 
implementação de estratégias e o projeto são questões que passaram a 
ter uma extrema importância para os novos empreendedores. Em 
resposta às essas exigências o gerenciamento de projetos, dentre outros 
fatores, mostra-se essencial para se lidar de uma maneira organizada e 
coerente, promovendo uma melhor administração de todo o processo 
envolvido na criação de um produto, realização de um serviço ou até 
mesmo de um documento, desde a oportunidade até os resultados 
(ONOFRE, 2014, p.4) 

 

Baguley (2008) acredita que o projeto é uma série de etapas interligadas 

seguindo uma sequência lógica dentro de um dado período que tem como 

objetivo chegar a um fim único resultado e muito bem definido. 

De acordo com Dinsmore e Cavalieri (2003), “projeto é um instrumento 

fundamental para qualquer atividade de mudança e geração de produtos e 

serviços. Eles podem envolver desde uma única pessoa a milhares de pessoas 

organizadas em times e ter a duração de alguns dias ou vários anos”.  

Para Cleland (1997), um projeto: 

 

[...] é um conjunto de recursos que se referem a organizações, unidos 
para formarem ou desenvolverem algo que não existia antecipadamente, 
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para assim providenciar um engrandecer da capacidade de execução no 
planejamento e na realização de estratégias.  

 

Já para Meredith (1995), um projeto é uma atividade única e exclusiva com 

um conjunto de resultados desejáveis em seu término. E também completo o 

suficiente para necessitar de uma capacidade de coordenação específica e um 

controle detalhado de prazos, relacionamentos, custos e desempenho. 

 

As condições presentes de estabilidade financeira, exigências de 
usuários e competição têm levado as empresas de construção civil à 
mudança de posturas e práticas gerenciais e tecnológicas. Neste âmbito, 
as atividades de projeto e planejamento têm se destacado e se tornarão 
cada vez mais vitais para o sucesso das obras de engenharia civil e, 
mais particularmente, de empreendimentos do setor de edificações 
(ANTUNES, 2013, p.2). 

 

Um projeto, segundo o Project Management Institute (PMI), é um esforço 

temporário realizado para criar um produto ou serviço único (PMI, 2002). O 

projeto pode ser caracterizado por um conjunto de atividades inter-relacionadas 

temporárias visando um objetivo comum e singular.  

As partes envolvidas em um projeto compreendem não somente a equipe 

executora, mas também o cliente, o patrocinador, os fornecedores, e todos 

aqueles que de algum modo têm interesse ou por ele são afetados. Caracteriza-

se ainda por ser executado dentro de um prazo determinado e conforme um custo 

previamente estimado (DINSMORE, 2004). 

Amaral (2014) ressalta que o projeto pode ser entendido como um esforço 

realizado por um tempo necessário para a criação de um dado produto, serviço 

ou mesmo para um resultado exclusivo.  

A natureza temporária do projeto indica que este terá um início e um fim 

previamente definido. Ou seja, o término está diretamente relacionado com o fato 

de ser alcançar ou concluir os objetivos que foram previamente estabelecidos. 

Vale destacar também que quando tais objetivos não podem ser alcançados o 

projeto precisa ser dado como cancelado. O projeto é dado como encerrado 

quando julgarem que este não é mais necessário (VARGAS, 2005).  

 

Quando se aplica o verbete temporário, é comum se ter em mente o 
conceito de curta duração, porém, esse termo não é aplicado ao produto, 
serviço ou resultado criado pelo projeto, pois a maioria dos projetos é 
realizado para criar um resultado duradouro, principalmente no setor da 



 13 

construção civil, onde prédios e casas são construídos para durar 
décadas (AMARAL, 2014, p.6). 

 

Vale destacar os itens significativos para o processo de projeto estão 

(ANTUNES, 2013, p.3): 

a) Falta de incorporação das exigências do usuário à metodologia de projeto; 

b) Análise incompleta de custos na tomada de decisões de projeto; 

c) Falta de normalização; 

d) Detalhamento insuficiente do projeto executivo; 

e) Falta de coordenação entre projeto e execução; 

f) Falta de coordenação entre projeto arquitetônico e projetos complementares; 

g) Falta de comunicação entre os envolvidos no projeto; 

h) Falha na identificação de riscos que comprometem a qualidade e o custo. 

 

Os projetos viabilizam o alcance dos objetivos da organização, 

assegurando com que a mesma possa atuar em questões fundamentais para seu 

crescimento, possibilitando analisar, avaliar e monitorar metodicamente suas 

operações, estratégias e metas (ANTUNES, 2013). 

2.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Dentro da ideia ao gerenciamento de projetos em proporção deve-se 

adequar o “menos” ao “mais”, considerando o baixo custo, a agilidade da 

construção para edificações de pequeno porte, não aniquilar a qualidade da obra 

e a boa aparência (VARGAS, 2005).  

James P. Lewis (2000) é o inventor de um processo de gerenciamento de 

projetos denominado “The Lewis Method of Project Management” (Figura 1), que 

mostra duas vertentes para o gerenciamento do projeto, sendo a variantes os 

recursos disponibilizados pela empresa. 

 



 14 

Figura 1 Método de Gerenciamento de Projetos de Lewis 

 

Fonte: Lewis, 2000 apud Onofre (2013). 

 

O gerenciamento de projetos em qualquer grandeza deve ser constituído 

considerando o modelo de empreendimento e a estratégia de gerenciamento de 

produtividade que será adotada. Entre as vantagens do gerenciamento de 

projetos, Vargas (2005) destaca os seguintes: 
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a) Permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, uma vez que 

toda a metodologia está sendo estruturada; 

b) Evita surpresas durante a execução dos trabalhos; 

c) Antecipa as situações desfavoráveis que poderão ser encontradas, para que 

ações preventivas e corretivas possam ser tomadas antes que essas 

situações se consolidem como problemas; 

d) Adequa os trabalhos ao mercado consumidor e ao cliente; 

e) Disponibiliza os orçamentos antes do início dos gastos; 

f) Agiliza as decisões, já que as informações estão estruturadas e 

disponibilizadas aos envolvidos; 

g) Aumenta o controle gerencial de todas as fases a serem implementadas 

devido ao detalhamento ter sido realizado; 

h) Facilita e orienta as revisões da estrutura do projeto que forem decorrentes de 

modificações no mercado ou no ambiente competitivo, melhorando a 

capacidade de adaptação do projeto; 

i) Otimiza a alocação de pessoas, equipamentos e materiais necessários; 

j) Documenta e facilita as estimativas para futuros projetos. 

 

É essencial que desde o inicio do projeto tenha o pleno controle das 

sequencias e dos tratos das ações que serão necessárias, que envolvem atividades 

internas e externas, de dependência ou não (DINSMORE, 2004).  

Sabe se que há uma concorrência extensa. O que torna cada vez mais 

competitivo os projetos, o que esclarece a imposição e a formação de meios e 

técnicas de gerenciamento de projetos, como custo, qualidade e prazo, 

possibilitando melhor funcionamento econômico e desempenho das metas a 

qualquer fase (ANTUNES, 2013). 
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Figura 2 – Conceito de gerenciamento. 

 

Fonte: Amaral, 2014. 

 

Gerenciamento de projeto (Figura 2) é um desafio. O cronograma físico 

financeiro (Figura 3) acompanha o avanço da obra e os gastos até o momento. 

Através dele, é possível que se faça um controle de gastos, sendo os desvios 

no orçamento sendo observados rapidamente, facilitando, assim, um bom contorno, 

permitindo que as medidas decisórias sejam tomadas o mais rápido possível 

(DINSMORE, 2004). 

 

O gerenciamento de projetos e obras de edificações em qualquer escala 
deve ser estruturado levando-se em conta a cultura construtiva da 
região, o tipo de empreendimento e a estratégia de gestão de produção 
que será adotada. Desde a fase de projeto inicial, é essencial que se 
tenha domínio completo sobre o sequenciamento e as relações de 
dependência ou de interdependência das atividades necessárias, 
envolvendo diversos agentes internos e externos (ANTUNES, 2013, p.2).  

 

Facilita também nos recursos materiais, equipamentos ou mão de obra, 

evitando que haja um gasto desnecessário com aumento de alocações insuficientes. 

A produção pessoal é propriamente ligada à alocação correta dos funcionários e dos 

equipamentos para o efeito do trabalho (LAGE, 2018). 
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Figura 3 – Cronograma físico financeiro 

 
Fonte: PMI (2013) 

 

Para elaborar um bom cronograma físico financeiro é necessário sequenciar 

as atividades, não se esquecendo das dependências, isto é, algumas vezes será 

necessário que uma atividade termine para que outra comece. Estimar custo e prazo 

(BAGULEY, 2008). 

Antunes (2013) observa que a fase de projeto é muitas vezes a etapa pior 

avaliada. É comum, na construção civil o cumprimento dos prazos das obras e 

projetos, bem como desvios orçamentários, atrasos. 

 

Em muitos dos casos, os motivos de um dos problemas sejam 
explicados por outros, por exemplo, um problema associado aos 
recursos humanos insuficientes pode ter ocorrido devido a algum 
problema com o prazo, ou com mudanças de escopo, ou até com 
orçamento insuficiente, impossibilitando a contração de um novo 
funcionário para auxiliar na realização de determinada tarefa (ONOFRE, 
2014, p.14). 

 

Existe, segundo Castells (2001) há uma carência de “propostas 

metodológicas destinadas a sistematizar uma maneira eficaz de guiar, controlar e 
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avaliar a atividade de projeto”. Sem estas propostas muitos problemas podem 

ocorrer, como os apresentados na Figura 4. 

 

Figura 4 – Problemas comuns na gestão de projetos 

 

Fonte: PMI-RIO, 2009. 

  

Entre as desvantagens do gerenciamento de projetos estão uma série de 

dificuldades, Vargas (2005) destaca os seguintes: 

a) Complexidade encontrada no projeto não prevista durante sua incorporação; 

b) Riscos elevados no meio ambiente; 

c) Mudanças inesperadas na tecnologia utilizada no mercado; 

d) Evolução nos preços e prazos atrelados ao desempenho da economia local; 

e) Mudança na estrutura organizacional da empresa. 
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Vale destacar que todas as desvantagens apresentadas por Vargas (2005) 

podem ser evitadas se forem previamente observadas e até mesmo previstas. 

Contudo, quando as dificuldades ocorrem de repente, como por causa de erros 

humanos, em especial do responsável pelo projeto, este acabará sendo mal 

avaliado. Amaral (2014) destaca os problemas mais comuns em projetos 

relacionados a gestão. 

  

1) Metas e os objetivos mal estabelecidos; 2) Projeto inclui 

muitas atividades e muito pouco tempo para realizá-las; 3) 

Estimativas financeiras incompletas ou mal elaboradas; 4) 

Projeto baseado em dados insuficientes ou inadequados; 5) 

Falta de liderança representada pelo líder de projeto; 6) Projeto 

estimado baseado na experiência empírica ou feeling dos 

envolvidos, deixando em segundo plano os dados históricos de 

projetos similares, ou até mesmo análises estatísticas 

efetuadas; 7) Falta de conhecimento das necessidades de 

pessoal, equipamentos e materiais; 8) Desconhecimento dos 

pontos chave ou caminho crítico do projeto; 9) Falta de 

experiência dos envolvidos no planejamento e execução do 

projeto; 10) Excesso de conflitos entre membros da equipe de 

projeto (AMARAL, 2014, p.15). 

 

Com a grande competitividade e pouco lucro, o gerenciamento de projetos 

feito de forma errada pode indicar a inviabilidade dos projetos de construção. 

Também são enormes as reclamações que surgem por conta do retrabalho, o que 

gera fracasso na rentabilidade (LAGE, 2018). 
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3. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 

 

 A competitividade existente na indústria da construção civil exige que as 

empresas invistam sempre em metodologias mais eficiente de planejamento, 

assim como no controle de obras. Deste modo a empresa tem pleno domínio 

pleno do projeto (CARVALHO, 2013).  

 

O grande desafio que se coloca na gestão de empreendimentos 
habitacionais de pequeno porte é a necessidade de se construir um 
grande número de unidades a um baixo custo, com o mínimo de 
desperdício, com boa qualidade, em um curto espaço de tempo e que 
sejam atendidos adequadamente por serviços básicos de infraestrutura. 
O conhecimento mais abrangente do gerenciamento habitacional pode 
tornar possível a diminuição das perdas, a redução dos custos e a 
melhoria da qualidade das habitações menores e de interesse social 
(ANTUNES, 2013, p.2). 

 

Exercendo um eficiente gerenciamento de projetos tem como resultado o 

aumento da probabilidade de sucesso das atividades realizadas, assim como na 

finalização das atividades conforme alguns fatores são alcançados, como os 

prazos, o custo e também o escopo e a qualidade requerida (MATOS, 2010). 

 

Gerenciamento de Tempo agrega os processos necessários para 
garantir que o projeto seja implantado no prazo previsto. Dessa forma, 
são definidas todas as atividades para a realização dos subprodutos do 
projeto, de forma a serem desenvolvidas em uma sequência lógica e 
interdependentemente das demais atividades previstas, estimando-se 
assim, o tempo e os recursos disponibilizados e necessários para a sua 
execução. A partir daí, constrói-se um cronograma físico-financeiro, que 
possibilitará um controle das atividades e possíveis mudanças no projeto 
(BRANDALISE, 2017, p. 29). 

 

O Gerenciamento de Tempo reúne uma gama de processos que são de 

sua importância para assegurar que o projeto que está sendo realizado seja 

implantado dentro do prazo previsto. Para que o prazo seja respeitado são 

definidas algumas atividades para a realização dos subprodutos do projeto, de 

modo que sejam realizadas em uma sequência lógica. Esta sequência deve ser  

interdependente das outras atividades que foram previstas no projeto, estimando-

se sempre tanto tempo quanto os recursos que foram disponibilizados para a 

execução. A partir deste ponto que se é possível construir um cronograma físico-
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financeiro de modo tal que o controle das tarefas e mudanças no projeto sejam 

passíveis de controle (CARVALHO, 2013). 

 

Quando se objetiva promover o habitat humano devemos considerar que 
isto envolve costumes, organização social, aplicação da técnica, 
intervenção no ambiente e significados afetivos e simbólicos e que danos 
causados pela desatenção a estes fatores são bastante visíveis, de difícil 
reparação - levando-se em conta o alto custo, o tempo de execução e a 
permanência espacial das edificações - e principalmente evitáveis, já 
que em sua maioria são consequências de maus projetos (ANTUNES, 
2013, p.3). 

 

O monitoramento e controle são processos que tem por objetivo tanto 

observar quanto acompanhar a execução de um projeto, permitindo desta forma 

que sérios problemas possam ser identificados antes que ocorram. Essa 

identificação colabora para que determinadas ações corretivas possam ser 

tomadas antes que os problemas tomem grandes e incontroláveis proporções 

(MATOS, 2010).   

 

Controlar o cronograma é o processo de monitoramento do andamento 
do projeto para a atualização de seu progresso e gerenciamento das 
mudanças feitas na linha de base do cronograma. O controle do 
cronograma está relacionado a: (1) Determinação da situação atual do 
cronograma do projeto; (2) Influência nos fatores que criam mudanças no 
cronograma; (3) Determinação de que o cronograma do projeto mudou; e 
(4) Gerenciamento das mudanças reais conforme ocorrem (PMBOK, 
2008). 

 

Por meio do monitoramento e controle todo o planejamento pode ser 

acompanhado de forma contínua em paralelo à execução. Deste modo os 

recursos e custo previstos sejam utilizados como foram pré-estabelecidos e 

acordados com o cliente (CARVALHO, 2013). 

 

o monitoramento e controle são processos que tem por finalidade 
verificar e acompanhar a execução do projeto, possibilitando assim, que 
determinados problemas potenciais possam ser antecipadamente 
caracterizados para que as ações corretivas sejam adotadas antes de os 
problemas tomarem proporções incontroláveis. Assim, todo o 
planejamento do empreendimento é acompanhado continuamente junto 
à sua execução, objetivando que os recursos e os custos empregados 
estejam dentro dos números previamente estabelecidos (BRANDALISE, 
2017, p. 29). 

 

Este planejamento pode usar uma ferramenta de grande valia para a 

construção civil, o cronograma. Por meio de um cronograma são indicados os 
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prazos necessários e disponíveis para que uma tarefa e/ou atividades sejam 

executadas. 

 

Uma ferramenta de gestão largamente utilizada em projetos de 
edificações é o cronograma, podendo ser utilizado para o 
acompanhamento físico, financeiro e até mesmo para o controle de mão 
de obra. A elaboração dessa ferramenta tem uma importância 
considerável, uma vez que é responsável pela exibição da necessidade 
de recursos ao longo do ciclo do projeto (AMARAL, 2014, p.22). 

 

Um tipo de controle que pode ser adotado para o gerenciamento de tarefas 

é o Gráfico Gantt (Figura 5), que traça uma sequência de tarefas e o prazo de 

execução das mesmas.  

Figura 5 – Gráfico de Gantt. 

 

Fonte: Amaral, 2014.  

 

Observando a figura anterior observa-se o tempo no eixo das abscissas 

que pode representar dias ou meses, e no eixo das ordenadas as atividades a 

serem realizadas. Este tipo de cronograma permite que os envolvidos no projeto 

possam acompanhar a evolução dos trabalhos, assim como o início de uma 

tarefa, o seu término e a continuidade do projeto. 

 

O Gerenciamento de Tempo tem por finalidade primordial, assegurar que 
o projeto seja concluído dentro do prazo previamente estipulado. O 
mesmo refere-se a um determinado planejamento e monitoramento das 
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ações a serem tomadas ao longo do projeto. Assim como, em 
determinados mercados, tempo e prazo de entrega são elementos 
primordiais sobre qualquer outra característica do projeto, sendo 
considerada uma área cada vez mais fundamental no Gerenciamento de 
Projetos (BRANDALISE, 2017, p. 30). 

 

Devido a complexidade típica de projetos da construção civil é preciso que 

haja planejamento e controle. No que diz respeito ao planejamento, este 

processo estabelece quais as metas a serem alcanças quando seguidas as 

sequências de eventos estabelecidos. No que diz respeito ao controle, este 

verifica se os eventos estão seguindo a sequência planejada de modo tal a 

realizar, caso seja necessário, uma reprogramação (MATOS, 2010).  

 

O Gerenciamento do Tempo é o processo que objetiva garantir que o 
Projeto seja completado no tempo previsto. Os principais processos 
desta gestão são: Definições, Sequenciamento, Estimativa de Recurso, 
Estimativa de Duração das Atividades, Desenvolvimento e Controle do 
Cronograma destas Atividades. Quando se sequencia atividades e 
identifica a relação de dependência entre elas o gestor pode controlar a 
ordem de execução e também a necessidade de mão de obra e sua 
quantidade em cada etapa. Quando isto acontece o gestor consegue 
elaborar um cronograma realista e viável, sem amarrações 
desnecessárias, que aumentarão a duração do projeto como um todo 
(SABINO, 2016, p.28). 

 

O PCP (Planejamento e Controle da Produção) é dividido em três níveis de 

modo estabelecer metas que devem ser cumpridas e executadas (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Descrição das ações referentes aos níveis de planejamento PCP. 

Nível Descrição 

Planejamento de 
Longo Prazo 

Ele tem o caráter mais genérico, adequado aos níveis mais altos de 
gerência (diretoria). A programação de longo prazo serve 
basicamente para a visualização geral das etapas da obra, 
explicitação das datas-marco mais importantes e identificação 
preliminar de recursos.  

Planejamento de 
Médio Prazo 

Sua função básica é possibilitar a elaboração de um plano de 
compra de materiais e equipamentos, identificar a necessidade de 
novos recursos e antever interferências. Possui um nível de 
detalhamento maior do que o plano de longo prazo e com isso, essa 
programação serve bem aos gerentes de obra. 

Planejamento de 
Curto Prazo 

Ele é a programação em nível operacional, feita por engenheiros de 
campo, mestres e encarregados. O grau de detalhamento da 
programação aumenta à medida que se aproxima o início da 
atividade. O planejamento de curto prazo é ideal para identificar as 
causas pelas quais as tarefas da semana se atrasaram ou não 
iniciaram conforme o planejado. Esse tipo de programação é a 
melhor ferramenta para monitoramento da obra. 

Fonte: Matos, 2010. 
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Segundo o PMBOK (2004), o “gerenciamento de tempo do projeto inclui os 

processos necessários para realizar o término do projeto no prazo” , identificados 

no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Processos de gerenciamento de tempo 

Processo Definição 

Definição da atividade 
Identificação das atividades específicas do 
cronograma que precisam ser realizadas para 
produzir as várias entregas do projeto. 

Sequenciamento de 
atividades 

Identificação e documentação das dependências 
entre as atividades do cronograma. 

Estimativa de recursos da 
atividade 

Estimativa do tipo e das quantidades de recursos 
necessários para realizar cada atividade do 
cronograma. 

Estimativa de duração da 
atividade 

Estimativa do número de períodos de trabalho que 
serão necessários para terminar as atividades 
individuais do cronograma. 

Desenvolvimento do 
cronograma 

Análise dos recursos necessários, restrições do 
cronograma, durações e sequências de atividades 
para criar o cronograma do projeto. 

Controle do cronograma Controle das mudanças no cronograma do projeto. 
 Fonte: PMBOK, 2004. 

 

Os processos apresentados no Quadro 2 não trabalham de forma isolada, 

mas interagem de modo tal que cada processo seja capaz de envolver os 

profissionais necessários para a execução sem interferirem em outros processo 

(PMBOK, 2004). A Figura 6 mostra uma visão geral deste gerenciamento. 
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Figura 6 – Gerenciamento do tempo de projeto. 

 

Fonte: PMBOK, 2004. 
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Figura 7 – Fluxograma de processo do gerenciamento de tempo do projeto. 

 

Fonte: PMBOK, 2004. 
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A Figura 7, apresentada anteriormente, diz respeito a um fluxograma de 

processo desses processos e suas entradas e saídas.  

 

A definição das atividades do cronograma envolve identificar e 
documentar o trabalho planejado para ser realizado. O processo 
Definição da atividade identificará as entregas no nível mais baixo da 
estrutura analítica do projeto (EAP), a que chamamos de pacote de 
trabalho. Os pacotes de trabalho do projeto são planejados 
(decompostos) em componentes menores, chamados de atividades do 
cronograma, para fornecer uma base para a estimativa, elaboração de 
cronogramas, execução, e monitoramento e controle do trabalho do 
projeto. A definição e o planejamento das atividades do cronograma de 
forma que os objetivos do projeto sejam atendidos estão implícitos neste 
processo (PMBOK, 2004, p. 127). 

 

Vale destacar que em alguns projetos, em especial aqueles de tamanho 

menor, as sequencias de atividades, assim como de recursos, duração e 

desenvolvimentos podem ser realizados como um único processo.  
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4. PROCESSOS DE ESTIMATIVA DE TEMPO 

 

Estimar o tempo de um empreendimento pode ser realizado por meio do 

WBS (Work Brakdown Structure), um método onde cada atividade e a entrega 

das mesmas recebem uma estimativa de tempo. A estabelecer este prazo 

existem alguns métodos, sendo estes dos dados históricos, as simulações, os 

julgamentos especializados e dados estatísticos (BRANDALISE, 2017). 

Acerca das estimativas, estas são dadas comumente pelos líderes de 

equipe e estes, por conseguinte contam com a experiência e dados históricos. 

Tais prazos podem ser contestados pelo Gerente de Projeto (SILVEIRA; 

SILVEIRA, 2017). 

 

A ausência de controle e má definição do escopo do projeto são as 
principais causas históricas de fracasso no processo de gerenciamento 
de tempo do projeto na construção civil. Nota-se que está má definição 
do objetivo, abrangência e detalhamento do escopo no empreendimento 
resulta em um mau controle de tempo (BRANDALISE, 2017, p. 33). 

 

Vale destacar que as atividades devem seguir uma sequência lógica de 

modo tal que não prejudique o prazo final dos trabalhos e entrega do 

empreendimento ou obra contratada. Estas atividades e etapas devem estar 

interligadas para que o prazo do término de uma dê início a outra que requer em 

grande parte material e pessoal capacitado que deve ser contratado ou que, 

dependendo da empresa, este pessoal possa estar atuando em outra obra. 

Depois de um cronograma da obra feito pode-se então visualizar o gráfico 

de tempo, como o gráfico Gantt já apresentado neste estudo, os diagramas 

PERT/CPM, PERT, Simulação, por exemplo, como apresentados no Quadro 4. 

 

Quadro 3 – Tipos de programação de projeto (continua). 

Programação de projeto Descrição 

Gráfico de Gantt 

Instrumento utilizado para representar as etapas de um 
projeto, incluindo seu início, duração e fim. As tarefas de 
cada membro da equipe são representadas por uma 
barra sobre o eixo horizontal do gráfico. Esse tipo de 
instrumento serve para representar programas de 
produção, mas vem sendo empregado intensivamente 
para programação. Apesar da facilidade de operação, 
seu uso pode representar um fator de risco já que conta 
apenas com a experiência dos executores do programa. 
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Quadro 3 – Tipos de programação de projeto (Continuação). 

Programação de projeto Descrição 

CPM (Critical Path Method) Trata-se do método do caminho crítico. Por esse 
método, todas as atividades do processo são 
representadas por redes, com suas relações de 
precedência e duração. O objetivo com isso é 
calcular o caminho mais longo da rede, 
considerado o caminho crítico. Utiliza-se nesse 
método uma estimativa para a duração das 
atividades. A vantagem desse método é que as 
atividades de planejamento do produto são 
separadas das atividades de programação. Além 
disso, ele utiliza cálculos simples que auxiliam na 
tomada de decisão mesmo antes da programação 
do projeto estar completa. 

PERT (Program Evaluation 
and Review Technique) 

É semelhante ao método CPM, mas utiliza um 
sistema estocástico para a estimativa de tempos. 

Simulação Nesse modelo também são utilizadas redes com 
tratamento estocástico, mas não há a necessidade 
de simplificações do modelo formal. Além disso, 
pode-se trabalhar com uma rede probabilística. 
Utilizam-se nesse modelo as técnicas de Monte 
Carlo. 

Rede probabilística Nesse modelo o tratamento estocástico é 
estendido a outros elementos além dos tempos 
das atividades, como a própria rede que pode 
variar em função da existência de retrabalhos. 

BIM (Building Information 
Modelling) 

Trata-se de uma metodologia de trabalho 
vinculada a sistemas informatizados, que tem por 
finalidade promover o gerenciamento de todas as 
etapas de um empreendimento relacionado à 
construção civil. O sistema BIM traz muitos 
avanços para o processo de gerenciamento de 
projetos principalmente a minimização de 
problemas frequentes tais como a fragmentação 
das etapas de projeto, identificação tardia de 
interferências entre projeto arquitetônico e 
projetos complementares, desperdício de 
materiais, retrabalho, alto custo da produção e a 
baixa qualidade dos produtos finais. 

MDS O MDS é um método de construção de um 
diagrama de rede do cronograma do projeto que 
usa setas para representar atividades e as conecta 
nos nós para mostrar suas dependências. Esta 
técnica é também chamada de atividade na seta 
(ANS) e, embora menos adotada do que o MDP, 
ainda é usada no ensino da teoria de rede do 
cronograma e em algumas áreas de aplicação. 

Fonte: Figueiredo, 2009; SABINO, 2016. 
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Figura 8 – Método do diagrama de setas. 

 

Fonte: PMBOK, 2004. 

 

No caso do uso do CPM para estimativa de tempo do projeto, é importante 

identificar cada uma das atividades que serão realizadas. Pode-se utilizar 

estimativas bottom-up ou top-down para a duração e os recursos de uma atividade. 

 

Para calcular a data de um determinado evento, deve-se escolher entre 
as predecessoras o caminho de maior duração. Esse caminho é 
calculado somando a data do evento anterior com a duração da 
predecessora. Essa escolha é feita pois, de acordo com o diagrama 
ADM, um evento só é atingido se todas suas atividades predecessoras 
forem terminadas (FIGUEIREDO, 2009, p.27). 

 

Vale destacar que para realizar uma estimativa do projeto é importante que 

as datas de início, e as atividades estejam dentro do tempo pré-determinado da 

obra. Deste modo, “como o projeto dependerá de fornecedores, o gestor deverá 

manter um registro das entregas que deverão ser feitas” (SABINO, 2016, p.34). 

 

Embora o cenário econômico tenha sido favorável nas últimas duas 
décadas, percebe-se que os projetos relacionados a obras civis, ainda 
possuem diversas falhas. Isto se deve ao fato de que embora a maioria 
das empresas entenda a necessidade de implementação do 
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gerenciamento de projetos, poucas são capazes de desenvolver um 
modelo de gerenciamento eficaz na prática. A dificuldade está 
relacionada ao investimento necessário, treinamentos, mão de obra 
qualificada, o próprio tempo de implementação requerido, bem como o 
nível de maturidade em projetos que as organizações possuem 
(SILVEIRA; SILVEIRA, 2017, p.2) 

 

É importante observar que o tempo para a execução de uma obra passa 

também pelo fator custo. Isso se dá devido ao fato de que o custo está 

diretamente relacionado com a mão de obra, ou seja, quanto mais tempo a obra 

durar, maior será o custo com pessoal. 

 

Uma pessoa ao construir uma casa de alvenaria em dois meses, o custo 
do projeto será elevado devido à grande quantidade de pessoas 
trabalhando em horários alternativos (horas-extras) e devido ao aumento 
nos custos das matérias-primas da obra, uma vez que não se dispõe de 
tempo para aguardar a entrega normal desses materiais (pedidos de 
urgência). Se a pessoa dispõe de dez a doze meses de construção, 
encontrará um valor mínimo de custo (ideal). Porém se demorar vários 
anos para construir a casa, seu custo voltará a aumentar devido a 
perdas de material e retrabalho (ineficiência) (VARGAS, 201, p. 24).  

 

Com objetivo de baratear a produção de uma obra muitas vezes o produtor 

ou o consumidor final recorre a concorrência. No que diz respeito ao 

empreendedor, este busca materiais mais baratos, já o consumidor a empresa 

capaz de cobrar um valor mais baixo para entregar o empreendimento pronto. 

Contudo, apesar disso, os consumidores estão cada dia mais exigentes com 

relação à qualidade, assumindo deste modo um papel decisivo no contexto das 

decisões. 

No que diz respeito a obras de pequeno porte este cenário não é diferente. 

“busca-se a minimização dos custos de uma obra, para suprir a necessidade do 

cliente, que deseja sua edificação concluída com o menor recurso e tempo 

disponível”, fazendo deste modo que o fim da obra seja maximizada (OLIVEIRA 

et al., 2016, p. 2).  

Deste modo, acerca do fator qualidade relacionado ao tempo de execução 

da obra está diretamente ligada ao gerenciamento do projeto. Segundo Neves 

(2009, p.9) a “gerência do tempo é interferida quando a execução do projeto 

possui não conformidade afetando a qualidade e gerando um retrabalho 

aumentando o prazo para a execução da tarefa”.  
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Figura 9 – Metas de controle da qualidade a serem alcançadas em cada etapa 

do Processo. 

 

Fonte: OLIVEIRA et al., 2016 

 

A pressa na construção, ou seja, a entrega em um tempo muito reduzido 

pode colocar em risco a qualidade do mesmo, sendo assim é importante que não 

haja uma pressão sobre os profissionais envolvidos em cada etapa para que o 

produto final esteja dentro dos mais altos níveis de qualidade.  

 

É impossível construir uma casa de alvenaria de qualidade em dez dias. 
Se a obra dispõe de dez a doze meses para a construção, será 
encontrado o ponto ideal de qualidade, porém se levar cinquenta anos 
para construir uma casa relativamente simples, isso resultará em perda 
de qualidade por ineficiência, uma vez que a estrutura da casa, a 
alvenaria e os outros componentes estarão expostas ás intempéries e a 
destruição durante todo o período do projeto. (VARGAS, 2016, p. 25).    

 

 Acerca dos recursos humanos utilizados no empreendimento, ou seja, a 

mão de obra, e o tempo, Neves (2009) considera esta interface como a que mais 

causa problemas no projeto. Isso se dá à medida que a entrega do 

empreendimento está diretamente relacionada com a qualidade da mão de obra, 

assim como o seu desempenho durante a execução. A falta de pessoal 

qualificado também pode colaborar com o atraso da obra.  

A falta de mão de obra é considerada por Brandalise (2017) como um fator 

de grande influência no tempo da execução da obra, agindo inclusive como 
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limitador ou como justificativa para o atraso na entrega, principalmente quando há 

escassez de mão de obra qualificada. Ramos (2013, p.1) vai além ao afirmar “o 

problema não se concentra na falta de trabalhadores, mas, principalmente, na 

baixa qualificação dessas equipes”.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O planejamento na construção civil é uma etapa complexa composta por uma 

série de atividades que devem ser executadas durante o prazo estipulado e 

aprovado pelo cliente. Contudo, estas atividades não podem ser executadas de 

forma isoladas, devem se inter-relacionar de modo tal que quando uma estiver 

sendo concluída a outra deve estar pronta para começar a sua execução.  

O gerenciamento do projeto, deste modo, é de suma importância para que 

todos os materiais necessários para a execução das etapas estejam 

disponibilizados. Para que isso ocorra de modo harmônico, existem algumas 

metodologias que podem ser adotadas. Tais metodologias colaboram para o pleno 

sucesso das atividades realizadas.  

No que diz respeito ao tempo, este estudo foi capaz de apresentar que, 

seguindo o planejamento e respeitando as etapas de execução, assim como 

realizado um bom gerenciamento, o tempo estipulado no projeto será respeitado 

e a obra entregue na data acordada. Contudo, vale destacar que, sem o controle 

dos recursos (financeiro e de material necessário), o cronograma pode acabar 

sofrendo atrasos e a obra não ser entregue.  

Deste modo, quando um projeto é realizado é preciso que o engenheiro 

estime o tempo de realização de cada etapa do projeto, utilizando gráficos ou 

diagramas de planejamento, sem deixar de ficar atento ao prazo de entrega de 

fornecedores e a disponibilização de recursos financeiros para o pagamento de 

todos os envolvidos.  

Atendendo o objetivo geral e apresentado os objetivos e específicos, este 

estudo atendeu aos requisitos propostos, colaborando deste modo para uma melhor 

compreensão acadêmica sobre o planejamento e gerenciamento de projetos de 

edificações de pequeno porte.  

 

 

 



 35 

REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, T.A. Gestão de projetos e custo em pequenas edificações. Revista 
Especialize On-line IPOG. Goiânia, 5ª Edição nº 005 Vol.01/2013– julho/2013. 

AMARAL, P.L.S.F. Estudo das diretrizes do PMI na gestão de projetos de 
empreendimentos de edificações. (Projeto de graduação). Rio de Janeiro: UERJ, 
2014.  

BAGULEY, P., Project management. Londres, Hodder & Stoughton, 2008. 

BRANDALISE, D. A importância do gerenciamento do tempo em projetos de 
construção civil. (Dissertação). Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2017. 

CARVALHO, M. T. M; AZEVEDO, M. B. Aplicação do Gerenciamento de Tempo 
conforme o Guia PMBOK® em empreendimento habitacional em Brasília. 
GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas. Bauru, Ano 8, nº 3, jul-
set/2013  

DINSMORE, Paul C. Gerenciamento de projetos: como gerenciar seu projeto com 
qualidade, dentro do prazo e custos previstos. Rio de Janeiro. Qualitymark 2004. 

FIGUEIREDO, L. Planejamento de um projeto de construção civil. (Dissertação). 
São Paulo: Universidade de São Paulo, 2009. 

LAGE, Daniel Pires. Monografia: Aplicação de técnicas de controle e 
planejamento em edificações. Disponível em: http://pos.demc.ufmg.br/novocecc/ 
trabalhos/pg3/113.pdf. Acesso em 25 abr. 2018. 

MATTOS, A. D. Planejamento e controle de obras. 1ª Ed. São Paulo: Editora 
Pini, 2010.  

ONOFRE, W.C.B. Estudo da aplicação das diretrizes pmi – project management 
institute - em projetos offshore. (Projeto de graduação). Rio de Janeiro: UERJ, 2013.  

OLIVEIRA, E.N.T.; DANTAS, F.C.; ALVES, R.R.T.; SALGADO, P.R.M. Custo da 
Obra versus Qualidade: Como o Baixo Custo pode afetar na Qualidade da Obra. 
Anais do V SINGEP, São Paulo, SP, Brasil, 20, 21 e 22/11/2016.  

PASSERI, Leonardo Mangeli, Dissertação de mestrado FGV. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11354/Disserta%C3%A
7%C3%A3o%20-%20LEONARDO%20S.L.%20Passeri%20Mangelli%20-
%20v10%20-%2014-11-2013.pdf. Acesso em 25 abr. 2018. 

PMI. Projet Management Institute. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos do 
Gerenciamento de Projetos. PMBOK. Pennsylvania, EUA, 2004.  



 36 

______. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 
Projetos – PMBOK. 4ª Ed. São Paulo: Brochura, 2008. 

PMI Rio de Janeiro, Brasil Chapter. Gerenciamento de Projetos. Disponível em: 
http://www.pmirio.org.br/.  

SABINO, J.B. Projetos de gestão na construção civil. (Monografia). Belo 
Horizonte: UFMG, 2016. 

SILVEIRA, V.L.; SILVEIRA, M.L. Gerenciamento de tempo, custos e escopo do 
guia PMBOK na elaboração e execução de obras civis: estudo de caso em uma 
empresa do setor de construção civil. VII Congresso Brasileiro de Engenharia 
de Produção. Ponta Grossa, PR, 6 a 8 de dezembro de 2017. 

VARGAS, R. V., Gerenciamento de Projetos. 6a edição. Brasport, 2005. 

______. Análise de valor agregado em projetos. 8ª. ed. Rio de Janeiro: 

BRASPORT, 2016. 

 

 
  


