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RESUMO 

 

O planejamento da obra vem se mostrando cada vez mais necessário no mercado 
atual da construção civil. É através do bom planejamento que se obtém o que o 
mercado mais exige hoje, eficiência e confiabilidade. A área de planejamento é de 
suma importância para as empresas, sendo através dela a obtenção de análises que 
viabilizam ou não o projeto. Além da viabilidade, o planejamento da obra também está 
relacionado a parte que as empresas mais valorizam, os lucros. É com o bom 
planejamento que se obtém os dados dos prazos, relacionados diretamente ao custo 
da obra e sucessivamente ao lucro da empresa. O prazo curto e a grande concorrência 
entre as empresas torna necessário o investimento no planejamento e controle da 
obra, obtendo vantagens no projeto e confiança no mercado. Visto isso, este trabalho 
ressalta questões acerca do bom planejamento da construção, através de técnicas de 
elaboração e administração da obra. Consiste em breves apresentações teóricas do 
que é, como é feito e por que fazer o planejamento eficaz. O estudo tem mérito em 
apresentar um passo-a-passo de planejamento da obra, levantando teorias gerais que 
facilitam tanto no planejamento, quanto na administração da obra, distinguindo e 
separando situações comuns ocorridas. 
 

Palavras-chave: Planejamento; Controle; Obra; Lucro.  
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ABSTRACT 

The planning of the work is becoming more and more necessary in today's civil 
construction market. It is through good planning that you get what the market demands 
today, efficiency and reliability. The planning area is of paramount importance for 
companies, being through it the obtaining of analyzes that make the project viable or 
not. In addition to feasibility, the planning of the work is also related to the part that 
companies most value, the profits. It is with good planning that one obtains the data of 
the deadlines, related directly to the cost of the work and successively to the profit of 
the company. The short term and the great competition between the companies makes 
necessary the investment in the planning and control of the work, obtaining advantages 
in the project and confidence in the market. Considering this, this work highlights 
questions about the good planning of the construction, through techniques of 
elaboration and administration of the work. It consists of brief theoretical presentations 
of what it is, how it is done and why to make effective planning. The study has merit in 
presenting a step-by-step planning of the work, raising general theories that facilitate 
both planning and administration of the work, distinguishing and separating common 
situations occurred. 
 
 
 
 

 

Key-words: Planning; Control; Work; Profit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A construção civil é uma das maiores indústrias geradoras de emprego no 

mundo e com essa proporção causa grandes impactos em diferentes setores nos 

países. Devido a isso, sua importância é notável e dadas as proporções, exige-se 

índices de erros mínimos para, quando inevitáveis, não causar abalos grandes. 

Uma das peças fundamentais para diminuição de riscos e aumento dos lucros 

é o planejamento da obra. É através dele que se obtém melhores resultados, através 

da análise de risco, viabilidade e controle da obra. As técnicas do bom planejamento 

não só aumentam a eficiência do projeto para as empresas e engenheiros, como 

também alertam as devidas precauções a serem tomadas para o sucesso do projeto. 

O Brasil é um país com pouco desenvolvimento na área de planejamento de 

obra, tendo como consequência quantidades elevadas de obras atrasadas e metas 

de lucros inatingidas. Com a concorrência grande, muitas empresas fazem promessas 

de lucros e prazos que não conseguem cumprir, sendo o principal problema a pouca 

importância dada ao planejamento da obra e a falta de controle de execução do 

planejamento dela. 

Para realização de um bom planejamento, seja de uma construção, ou reforma, 

são necessárias técnicas. As técnicas do planejamento são simples, porém eficazes. 

Este trabalho objetivou-se na elaboração do planejamento sistemático da obra. Para 

isso, serão necessários fracionamentos de conteúdo de acordo com sua relevância, 

objetivando nos seguintes pontos específicos:  apresentação e conceptualização do 

que é e qual impacto do planejamento da obra; desenvolvimento de como é a 

estruturação do planejamento; bem como também, como é o seu controle na prática. 

A metodologia de pesquisa desenvolvida teve como foco a estruturação de 

etapas fundamentais do planejamento de obra, utilizando livros de autores 

reconhecidos por obras de planejamento e gestão. O enfoque foi qualitativo e 

descritivo. Os métodos apresentados são antigos, porém, com as atualizações feitas, 

são ainda muito utilizados nos dias atuais. 
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2. CONCEPTUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

 

Formoso (1999) apud Pires (2014, p. 5) define planejamento como um processo 

gerencial de tomada de decisão, que envolve o estabelecimento de objetivos e a 

determinação dos procedimentos necessários para atingi-los, sendo eficaz quando 

realizado em conjunto com o controle. Assim, percebe-se que o planejamento 

necessariamente está relacionado ao controle da obra, sendo ele a ferramenta 

principal que dará eficiência, ou não, a obra. 

A conceptualização do planejamento não é considerada complexa. Formoso 

(1999) apud Pires (2014, p. 5), diz que projeto planejado é aquele que propicia 

gerência sobre a tomada de decisão, estabelecendo metas e determinando o melhor 

caminho para alcança-las. 

Uma obra não é feita só de planos, é necessário executar. Para que o 

planejamento dê certo é de fundamental importância a maneira com que será posto 

tudo em prática. Para isso é necessário estabelecer previamente quais métodos, 

prazos e recursos a serem utilizados. 

Para Laufer (1988), uma obra bem planejada tem as seguintes bases: 

 Tomada de decisão confortável; 

 Reconhecimento de execução antecipado; 

 Integração de decisões independentes sob outras decisões; 

 Formulação de diretrizes, metas e objetivos, tomando conhecimento de meios 

e restrições de ações futuras; 

 Compreender fontes de informações e análises, desenvolvimento de 

alternativas, evolução e escolha de soluções; 

 Empregar sistematicamente todos os procedimentos para melhor obtenção e 

visualização de resultados; 

 Apresentação documentada de todo o planejamento. 

2.1  CICLOS DE VIDA DO PROJETO 

Um projeto é composto de ciclos, seja ele qual for, deve ter seu prazo de início 

e fim pré-estabelecidos. O final do projeto nem sempre é na data final previamente 

estipulada, mas sim na data onde se alcança o objetivo do projeto (NOCERA, 2010). 

Sendo assim, são as fases intermediárias que irão definir o ciclo de vida do projeto. 
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Segundo Vargas (2007), no ciclo de vida do projeto, o nível de esforço que se 

inicia é quase nenhum. Em seguida o nível vai se elevando até atingir um máximo e 

começa a regredir até voltar para o zero, que marca o término do projeto. 

2.2  NÍVEIS DE PLANEJAMENTO 

Para se planejar é necessário organizar e, por esse motivo, divide-se o 

planejamento em três níveis, obtendo maior facilidade de visualização e estruturação 

do projeto. 

2.2.1 Planejamento estratégico ou de longo prazo 

Por ter um elevado período entre a elaboração do projeto e o fim da obra, é o 

tipo de planejamento com maiores índices de incertezas. Foca-se mais em metas 

maiores, como data de entrega, conclusão e tarefas críticas. Dessa maneira há uma 

tomada de decisão mais abrangente, de acordo com o objetivo do projeto 

(FORMOSO, 1999). 

2.2.2 Planejamento tático ou de médio prazo 

Com tempo menor ao planejamento estratégico, geralmente sendo de 4 

semanas, é maior do que o planejamento de curto prazo, o que gera um aumento do 

nível de detalhamento considerável. Tem como principal função ligar o planejamento 

estratégico com o operacional (FORMOSO, 1999). 

Para Bernardes (1996), suas demais funções são: 

 Atualizar e revisar os planos de longo prazo; 

 Desenvolver métodos de execução; 

 Decompor os planos de longo prazo em pacotes de trabalho; 

 Estabelecer uma melhor sequência do fluxo de trabalho; 

 Identificar com precisão a necessidade de carga de trabalho e a quantidade de 

recursos requerida para suprir o fluxo de trabalho estipulado 
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2.2.3 Planejamento operacional ou de curto prazo 

O nível de detalhamento tende a ser elevado, já que as incertezas tendem a 

serem menores. Suas metas devem ser executadas em até duas semanas. Nesse 

planejamento, há a possibilidade de elaborar para executar qualquer atividade na 

obra. Para isso é necessário o controle e conhecimento programação de sequência 

da obra e disponibilidade de recursos como matérias e mão de obra (FORMOSO, 

1999). 

2.3  CONSEQUÊNCIAS DO FOCO NO PLANEJAMENTO 

Vargas (2005) entende que a principal vantagem do planejamento de qualidade 

de uma obra para a empresa é que não é um serviço de grande complexidade e alto 

custo. Pode ser aplicado em obras de qualquer complexidade ou grandeza. 

Além disso, o planejamento possibilita ao gestor e cliente melhor visualização 

do empreendimento, podendo prever erros antes de serem executados. Redução de 

custos ou previsão correta, prazos cumpridos e qualidade do produto final também 

estão entre as vantagens do bom planejamento. 

Um bom planejamento é de extrema importância para uma melhor 

produtividade, melhor cumprimento de prazos, melhor sequência de produção, 

balanceamento da necessidade de mão de obra para o trabalho a ser produzido e 

coordenar múltiplas atividades interdependentes (HAMZEH, 2012). 

Visto isso, com o planejamento correto da obra evita-se excesso ou escassez 

de recursos, como materiais e mão obra. Assim evita-se perdas e gastos excessivos, 

o que gera lucro no empreendimento. Além disso, o controle ajuda a aumentar a 

eficiência do trabalho, a acelerar o cronograma e reduzir custos. 

Para Nocera (2010), os benefícios gerados pelo planejamento da obra são: 

 Administrativo: aumento de produtividade e lucro com o bom manuseio dos 

recursos; rápido retorno do investimento, com previsões corretas de lucro e 

prazos; melhoria da competitividade no mercado, obtida pela maior satisfação 

dos clientes; melhorias das comunicações internas da empresa; e melhor 

capacidade de atendimentos às solicitações dos clientes. 

 Equipe de projeto: melhor entendimento dos profissionais sobre suas 

atribuições, sabendo o que fazer, quando e como fazer; mantem a coesão da 
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equipe sobre os objetivos do projeto; permitir aos profissionais saber como está 

seu desempenho naquele momento da obra; aumento de confiança dos 

membros da equipe e ter ciências das etapas e prazos de execução de cada 

parte da obra; 

 Cliente: visualizar a capacidade da construtora em estruturas e responder a 

possíveis mudanças de projeto no decorrer da obra; visualizar com clareza se 

suas necessidades serão atendidas no projeto; visualizar andamento da obra; 

e, por fim, ter a satisfação de ter um projeto que melhor atende as suas 

expectativas. 

Já Mattos (2010), cita como os principais benefícios: 

 Conhecimento preciso da obra; 

 Previsibilidade de pontos críticos e problemas na obra; 

 Agilidade de decisões; 

 Orçamento condizente com os recursos; 

 Otimização da utilização dos recursos; 

 Referencial para acompanhamento e comparações da obra em andamento; 

 Criação de dados ou memorias que podem ser usufruídos em outras obras 

futuras. 
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3. ROTEIRO DE PLANEJAMENTO 

 

O roteiro de planejamento da obra é composto por etapas hierárquicas, sendo 

uma dependente da outra. Nele deve conter desde a etapa de estudos da obra, como 

as de planejamento para a execução. Os estudos para identificação das atividades e 

orçamento são realizados anteriormente do cronograma da obra, objeto final do 

planejamento. O planejamento todo é baseado nos estudos de atividades e recursos, 

assim como a execução é baseada no cronograma da obra. 

3.1  IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

É a partir da identificação de atividades que se começa a montar o cronograma 

da obra. A melhor maneira dessa identificação ocorrer é montando uma Estrutura 

Analítica de Projeto (EAP), uma estrutura hierárquica, em níveis, que decompõe o 

processo de entrega e trabalho em pacotes progressivamente menores para facilitar 

o gerenciamento (MATTOS, 2010). 

Figura 1 – Modelo EAP 

 

Fonte: Mattos (2010). 

Há diversas formas de se fazer uma EAP, porém todas elas devem atender ao 

requisito de simplificação do entendimento para quem a analisa e hierarquia das 

atividades. A Figura 1 mostra um desses exemplos simples de montagem.  

A Figura 2 mostra um exemplo mais composto referente a uma EAP montada 

direcionada à uma construção civil. Diferente da primeira figura que tinha uma 

composição vertical de atividades, nessa foi-se adotado uma composição horizontal. 

Com o requisito atingido, mantém uma boa e simples visualização das atividades. 
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Figura 2 – Modelo EAP da construção de uma torre 

 
Fonte: Mattos (2010) apud Pires (2014, p. 23). 
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Cada uma das atividades possui um nível. Na esquerda se enquadram 

atividades que definem um grupo todo, contendo diversas outras atividades dentro 

dele, no qual o conjunto das atividades forma o grupo. Nota-se que quanto mais para 

direita, mais específicas e detalhadas ficam as atividades. Além da organização, é de 

fundamental importância a definição de qual informação será dada naquela EAP, pois 

podem não existir somente uma, podendo ter outras, cada uma com um tipo de 

informação. É importante traçar o objetivo de cada EAP. 

3.2  ORÇAMENTO 

Para Goldman (2004), a base do planejamento de uma construção é o 

orçamento. É o referencial para todo o projeto. Toda construção começa com uma 

pergunta: o recurso disponível será suficiente para conclusão de toda a obra? 

Para Minichiello (2007) existem vários tipos de orçamento e a escolha de qual 

será utilizado dependerá da finalidade e da disponibilidade de dados do projeto. 

Existem tipos de orçamentos diferentes para aqueles que desejam estimativas 

rápidas, baseadas apenas nas concepções básicas da obra; e para aqueles mais 

demorados, com mais informações. 

Ainda segundo Minichiello (2007), a maioria das pessoas, equivocadamente, 

interpreta a estimativa como um orçamento mal realizado, porém a estimativa na 

verdade é apenas uma etapa preliminar do orçamento. A principal diferença é o nível 

de detalhamento das informações disponíveis sobre o custo em questão. Um 

orçamento exige um projeto detalhado, já uma estimativa pode ser feita com pequenos 

dados, não necessariamente detalhados, podendo ter um desvio um desvio muito 

maior devido a isso. 

3.3  PLANO DE CONTAS 

Minichiello (2007) enfatiza a importância de um bom plano e controle de contas 

devendo fazer uma distribuição da obra em serviços, possibilitando controle 

quantitativo de insumos e seus custos por serviço. Torna-se necessário esse plano 

em qualquer tipo de obra, sendo ainda mais valoroso em obras com diversas 

atividades. Precisa ser bem caracterizado, com discriminação das etapas da obra e 
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outros influenciadores. O orçamento deverá se basear nos desmembramentos de 

serviços do plano de contas da obra (GOLDMAN, 2004). 

3.4 DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Todas as tarefas do projeto identificadas devem ter uma duração, quanto tempo 

se utilizará para realização do serviço. As durações das atividades correspondem à 

quantidade de períodos de trabalho utilizados para a conclusão de cada atividade na 

obra (FAGUNDES, 2013). 

Para Mattos (2010), a duração dos serviços é o principal elemento para criação 

do cronograma. Os cálculos das durações são estimativas, considerando margens de 

erro das adversidades da obra, principalmente no período de execução, onde não 

basta só um planejamento, mas também um controle eficaz. Uma vez mal calculadas 

as durações podem comprometer todo o planejamento, visto que é a partir delas que 

se determinam prazos e se identificam as atividades críticas. 

3.5  PRECEDÊNCIAS 

As definições de precedências são feitas de acordo com a metodologia 

construtiva da obra. Nessa parte deve haver harmonia no relacionamento entre as 

atividades necessárias e a sequência que deve ser cumprida, atribuindo para cada 

atividade uma predecessora, sabendo quais atividades são dependentes de outras 

(FAGUNDES, 2013).  

A partir dessas informações podem ser elaboradas um plano de ataque, para 

que, sempre que possível, uma equipe da obra se paralise por decorrência a execução 

da atividade de outra. É fundamental o aproveitamento do tempo, de modo que 

quando necessária a parada de um serviço de uma equipe, a mesma preencha o 

espaço com outro serviço disponível naquele período de tempo. 

3.6  DIAGRAMA DE REDE 

Depois de estudado e criado o quadro de duração e sequência das atividades 

da obra, o plano de ataque, o próximo passo é a representação gráfica dessas 

atividades e dependências. Para Mattos (2010), o diagrama é a representação da rede 
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em forma gráfica é o que melhor possibilita o entendimento do projeto como um fluxo 

de atividades. 

O gráfico de Gantt é o mais utilizado na construção civil, não sendo necessária 

muita especialização para sua montagem. É uma técnica simples e de fácil 

entendimento para utilização, tendo um bom impacto visual e rápida elaboração 

(SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2002).  

A Tabela 1 mostra um exemplo do Gráfico de Gantt montada através do 

software Microsoft Excel, mostrando a simplicidade de montagem do gráfico e de 

visualização das informações contidas nele. 

Tabela 1 – Adaptação do Gráfico de Gantt 

 

Fonte: adaptado de Mattos (2010). 

No exemplo do gráfico da Tabela 1 visualiza-se quais atividades são realizadas 

simultaneamente e quais têm um tempo próprio somente para elas. Nota-se que a 

subcategoria 2 tem seu início durante o final da subcategoria 1, já a subcategoria 3 só 

se inicia após o término da subcategoria 2. 

3.7  CAMINHO CRÍTICO 

Após a elaboração do diagrama, inicia-se os cálculos na rede para obter 

duração total do projeto, analisando as atividades que produzem mais tempo em 

relação as outras, chamadas de atividades críticas e o caminho que as une, o caminho 

crítico. 

Uma obra é composta por atividades simultâneas, contendo atividades sendo 

realizadas ao mesmo tempo de outras, assim como atividades dependentes da 

finalização de outras para se dar início ou continuidade.  
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Visto isso, devem ser muito bem definidos os caminhos críticos. Slack, 

Chambers e Johnston (2002) definem o caminho crítico como aquele caminho em que 

atrasos nas atividades dele atrasam todo o projeto, diferente dos atrasos nas demais 

atividades, que não necessariamente atrasam todo o projeto. Por isso, no diagrama, 

o caminho crítico deve ser representado por traços mais fortes que os demais, para 

se destacar (MATTOS, 2010). 

A definição do caminho crítico é uma das mais importantes do planejamento da 

obra. É através dela que se incrementa a maior parte do planejamento, planejando as 

atividades fora do caminho crítico que poderão ser interligadas a outras, assim como, 

fornecendo dados de prazos e recursos necessários para a obra. 

3.8  CRONOGRAMA DA OBRA 

Por fim, o cronograma da obra. Para Limmer (1996), o cronograma é uma 

representação gráfica da execução do projeto, indicando prazos de execução das 

atividades de maneira lógica. 

Por apresentar mais detalhes e de maior facilidade de visualização, o gráfico 

de Gantt é o mais utilizado. Ainda segundo Limmer (1996), podem ser apresentados 

diferentes tipos de cronogramas, como os de atividades, materiais, equipamentos e 

mão de obra. Um exemplo de cronograma muito utilizado é o cronograma em gráfico 

de Gantt. 

Tabela 2 – Cronograma adaptado em Gráfico de Gantt 

 

Fonte: Fagundes (2013). 

Montado o cronograma e definido fica fácil identificar qual é o caminho crítico. 

No caso do exemplo do gráfico 2 a representação foi feita em vermelho. Para 

Fagundes (2013), o cronograma é o produto final do planejamento e tem melhor 

otimização quando representado pelo gráfico de Gantt. 
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4. CONTROLE DE EXECUÇÃO 

 

Filho (2010) diz que é na elaboração do projeto que são definidos parâmetros 

para serem controlados na execução para que os objetivos propostos em cada fase 

do projeto sejam alcançados. O controle está diretamente ligado ao planejamento, 

sem ele não seria possível o sucesso do projeto. O controle da obra é facilitado e 

organizado de acordo com o planejamento. Para Mattos (2010), planejar uma obra 

com critério e com boa técnica será em vão se a obra não tiver um controle eficiente. 

Para Filho (2010), o controle representa o fechamento do ciclo lógico de 

gerenciamento da obra, analisando o que foi executado e comparando com o 

planejado para aquela determinada etapa, determinando assim o progresso e 

detectando desvios, podendo estabelecer condições para sua correção. Assim, o 

controle não se trata de um simples monitoramento, mas pode se entender como uma 

supervisão e comparação com resultados esperados, atribuindo ações corretivas em 

tempo real.  

No entendimento de Formoso (1999) apud Pires (2014, p. 5), planejamento é 

um processo gerencial de tomada de decisão, que envolve o estabelecimento de 

objetivos e a determinação dos procedimentos necessários para atingi-los, sendo 

eficaz quando realizado em conjunto com o controle. Haja vista a importância do 

controle, porém não sendo considerado integrante do processo de planejamento. 

Segundo Limmer (1996), o conceito de controle é o de uma ação posterior de 

verificação da regularidade de execução de um projeto, combinado com uma eventual 

providência para a correção ou eliminação de resultados negativos. 

Filho (2010) ressalta que o controle é um acompanhamento contínuo da 

execução e uma contínua comparação do realizado com o previsto no planejamento, 

apontando-se discrepâncias aos responsáveis pelas ações corretivas, caracterizando 

um ciclo de retroalimentação entre os níveis de gerência da obra, que recebe 

informações sobre o seu andamento, e o de execução, que recebe instruções sobre 

como prosseguir na implantação do projeto. Assim permitindo um sistema de controle 

eficaz, com análise da obra sobre todos os aspectos, quer sejam técnicos, financeiros, 

econômicos e gerenciais. 

Segundo Mattos (2010), as atividades planejadas necessitam de um controle 

em tempo real, sendo dividido em: 

 Materiais utilizados na execução; 
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 Ferramentas de trabalho dos profissionais; 

 Quantitativo e qualidade da mão de obra; 

 Acompanhamento de prazos; 

 Considerações sobre métodos utilizados na execução dos serviços; 

 Quantidade de serviço disponível e produzida; 

 Custos de cada insumo. 

Para Mattos (2010), os fatores que tornam importante o acompanhamento das 

atividades de maneira contínua são: 

 Atividades que não se iniciam nas datas previstas; 

 Atividades não concluídas nas datas previstas; 

 Alterações de projetos; 

 Produtividade prevista diferente da produtividade real, atrasando prazos e 

aumentando os gastos de recursos; 

 Mudança de plano de ataque, sequência executiva ou método construtivo da 

obra ou parte dela; 

 Ocorrência de fatores como chuvas e cheias além do previsto; 

 Ocorrência de fatores imprevisíveis como greves, paralisações, acidentes, falta 

de recursos financeiros, entre outros; 

 Atrasos na entrega de materiais; 

 Identificação de atividades a serem executadas que não estavam previstas no 

planejamento, ou atividades previstas que não serão mais necessárias. 

4.1  LINHA DE BASE 

Segundo Mattos (2010) apud Pires (2014, p. 30), planejamento referencial ou 

linha de base é o planejamento elaborado e aprovado pela empresa, que deve ter 

seus prazos cumpridos pela equipe de execução da obra. 

A linha de base é de extrema importância para o projeto, pois é ela que serve 

como referencial para comparação do produzido na obra e o planejado para obra, 

apontando assim prováveis desvios, indicando onde estão os atrasos e adiantos 

(MATTOS, 2010). 

Quanto mais a obra for executada próxima da linha de base, melhor será, já 

que menos variações terão ocorrido. Porém, em muitos casos, a linha de base se 
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altera durante a execução do projeto, criando uma segunda linha de base. Isso ocorre 

quando, por alguma falha no planejamento ou atrasos na execução se distanciam 

demais do previsto. Segundo Mattos (2010) apud Pires (2014, p. 31), não existe 

planejamento inicial 100% correto. 

4.2  ANÁLISE DE AVANÇO DE OBRA 

Na construção civil, o projeto se comporta de maneira lento-rápido-lento, ou 

seja, ocorre de forma semelhante a uma curva de distribuição normal de Gauss. 

Sendo assim dizendo que serão poucas as atividades simultâneas no início da obra, 

ocorrendo de maneira lenta; passando progressivamente para um ritmo mais 

acelerado, com várias atividades ocorrendo simultaneamente; e no final a quantidade 

de atividade diminuindo (PIRES, 2014). 

Figura 3 – Adaptação da Curva de Gauss 

 

Fonte: adaptado de Mattos (2010). 

Além de níveis de intensidade e tempo gastos nas etapas, a Curva de Gauss 

também fornece um dado muito importante, que caminha lado a lado com nível de 

intensidade de atividade, o dado da quantidade de recurso usado em cada etapa. O 

nível de atividade do projeto é notoriamente mais intenso na etapa de execução da 

obra, sendo assim, essa é a etapa que também consome mais recursos. 

Outra maneira de representação do comportamento do projeto é a Curva S, 

que também é uma curva de Gauss, porém com valores acumulados pelo tempo. 

Trata-se duma análise comparativa do real comportamento realizado e o planejado. 
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Figura 4 – Adaptação da Curva S de Gauss 

 
Fonte: adaptado de Mattos (2010). 

É na curva S que se obtém dados de andamento do projeto, se está indo 

conforme planejado, ou não. Esses dados são retirados de acordo com as variações 

da linha tracejada, que representa o realizado da obra; em comparação a linha 

continua, que representa o planejado para o projeto naquele dado momento. 

4.3  MONITORAMENTO 

A medição da produtividade da mão de obra é um dos requisitos para a 

otimização e controle do processo produtivo, pois permite identificar o uso inadequado 

dos recursos. Santos (1996) apud Filho (2010, p. 30) diz que as técnicas comuns para 

avaliar a produtividade da mão-de-obra são a Técnica de Amostragem do Trabalho, 

conhecida como Activity Work Sampling (AWS), e a Técnica de Medição Instantânea, 

conhecida como Time-Lapse. 

O que difere uma técnica da outra é a forma como são coletadas as 

informações. Na AWS as informações são coletadas por fiscais observadores, já na 

Time-Lapse são utilizadas câmeras de filmagem com observação e gravação 

intermitente. Para Santos (1996) apud Filho (2010, p. 31), não importa a técnica, o 

importante é registrar o que trabalhador está executando no exato momento da 

observação. Esse registro se baseia no índice de produtividade e é expresso pela 

equação: 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 =  
𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐥𝐡𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮çã𝐨 𝐟í𝐬𝐢𝐜𝐚
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Sendo assim, nota-se que quanto maior o número de horas trabalhadas, pior 

será a produtividade, pois haverá um maior consumo de mão-de-obra por cada serviço 

realizado. Esta é a formula mais utilizada para orçamentos na construção civil, 

podendo ser utilizada outras, especialmente em casos de construções de indústrias. 

Ainda que haja uma equação para obtenção de resultados, o índice de 

variabilidade de resultado de uma atividade para outra continua alto, podendo variar 

por média de 20% (FILHO, 2010). 

Um outro índice de controle de obra é o de Produtividade Cumulativa. É através 

que se obtém dados sobre a divisão de homens-hora gastos para cada atividade e se 

foram suficientes, tiveram excessos ou déficits. Esse índice é expresso pela equação: 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =  
𝐡𝐨𝐦𝐞𝐧𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐫𝐚

𝐡𝐨𝐦𝐞𝐧𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬
 

Segundo Filho (2010), a variabilidade nesse índice é considerada normal 

quando situada também entre 0,80 a 1,20 da produtividade prevista. Quando se 

ultrapassam esses limites, sabe-se que poderão ocorrer interferências no projeto, 

visto que excesso em uma área pode causar déficit em outra e assim adiantar áreas 

da obra que necessitam de outra área, que poderá atrasar devido ao déficit de 

homens, para continuar e assim não ter sucesso no aproveitamento de tempo e 

recursos que deveria ter. 

O monitoramento normalmente é realizado em períodos de uma semana, uma 

quinzena ou um mês. Um controle eficaz analisa a obra sob os aspectos técnicos, 

financeiros, econômicos, físicos e gerenciais. A coleta de dados é também 

comumente feita através de preenchimentos de planilhas de coleta de informações 

em campo (PIRES, 2014). 

Segundo Mattos (2010) apud Pires (2014, p. 31), a apropriação do avanço das 

atividades pode ser feita de diferentes maneiras, podendo ser: 

 Por unidades físicas, ou unidades de trabalho, sendo a quantidade realizada 

aferida no campo. Unidade como m², kg, peça, apartamento, exemplificam esse 

método. É a maneira mais correta e comum de aferir os serviços; 

 Por percentual, quando a atividade não é facilmente mensurável e não há uma 

estrutura analítica da atividade bem clara. Um exemplo disso é quando é dada 

uma verba para instalações hidráulicas de um edifício. Nesse exemplo 

normalmente é necessário a divisão de pesos em percentuais para cada 

atividade; 
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 Por data, quando a atividade se baseia em prazo de entrega. Um exemplo disso 

são os equipamentos pesados da obra, como retroescavadeira. Nesse exemplo 

normalmente se faz uma previsão de quantos meses precisariam desse 

equipamento e em cada mês se aumenta o percentual de execução da 

atividade. 

4.4  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Para Pires (2014), as medidas de monitoramento devem ser avaliadas a fim de 

mostrar como está o desempenho do projeto. Segundo Slack, Chambers e Jhonston 

(2002) apud Pires (2014, p. 32), um dos métodos mais utilizados por sua 

funcionalidade de monitoramento é o Método do Valor Ganho, que avalia o 

desempenho do projeto pela combinação de tempo e custo. 

Para fazer a análise do Valor Ganho, deve ser utilizado o cronograma físico-

financeiro da obra, obtendo informações de valor previsto, valor agregado e o custo 

das atividades do cronograma. Para Mattos (2010) apud Pires (2014, p. 34), a 

definição dessas três informações obtidas é: 

 O Valor Previsto (VP) é o custo de uma atividade prevista em um determinado 

período; 

 O Valor Agregado (VA) é o custo que uma atividade deveria ter custado em um 

determinado período; 

 O Custo Real (CR) é o custo real de uma atividade num determinado período. 

Consideradas as definições, é feita a comparação dos custos: 

 Se VA>CR, o projeto gastou menos do que o previsto, portanto está abaixo do 

orçamento; 

 Se VA<CR, o projeto gastou mais do que o previsto, portanto está acima do 

orçamento; 

 Se VA=CR, o projeto gastou o que foi previsto, portanto está dentro do 

orçamento; 

 Se VA>VP, foi produzido mais do que o previsto, portanto o projeto está 

adiantado; 

 Se VA<VP, foi produzido menos do que o previsto, portanto o projeto está 

atrasado; 
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 Se VA=VP, foi produzido o que foi previsto, portanto o projeto está dentro do 

prazo. 

Segundo Mattos (2010), é através dessas comparações que são gerados os 

índices de desempenho de custo e de desempenho de prazo. O Índice de 

Desempenho de Custo (IDC) mostra qual percentual do valor agregado o custo real 

apresenta, sendo a razão entre o CR e o VA, logo: 

𝐈𝐃𝐂 =  
𝐂𝐑

𝐕𝐀
 

Além do IDC, há também o Índice de Desempenho de Prazo (IDP), que mostra 

qual o percentual do valor previsto o valor agregado representa. É a razão entre VA e 

VP, logo: 

𝐈𝐃𝐏 =  
𝐕𝐀

𝐕𝐏
 

Sabendo disso, há prévias conclusões já estabelecidas, como (MATTOS, 

2010): 

 Se IDC>1, o projeto gastou mais do que o previsto, portanto está acima do 

orçamento; 

 Se IDC<1, o projeto gastou menos do que o previsto, portanto está abaixo do 

orçamento; 

 Se IDC=1, o projeto gastou o que foi previsto, portanto está dentro do 

orçamento; 

 Se IDP>1, foi produzido mais do que o previsto, portanto o projeto está 

adiantado; 

 Se IDP<1, foi produzido menos do que o previsto, portanto o projeto está 

atrasado; 

 Se IDP=1, foi produzido o que foi previsto, portanto o projeto está dentro do 

prazo. 

4.5  INTERVENÇÃO NO PROJETO 

Algumas vezes o projeto pode vir a sair de controle e, nesses casos, a solução 

pode ser replanejar para que não continue fora de controle. A ideia é sempre manter 

o controle da situação, estando favorável ou não. Para isso, nessas situações, são 

necessárias intervenções e readequação de projeto. 
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O descumprimento do planejado não uma situação incomum numa obra, 

portanto, quando descoberto, é necessário fazer identificação do responsável e 

demais envolvidos e efetuar a correção do problema antes da intervenção ou até 

mesmo quando já ocorreu a intervenção no projeto, visando evitar os mesmos erros 

no futuro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de muito apresentado, pode-se concluir que o objetivo desse trabalho 

foi alcançado, propondo um foco maior no planejamento da obra, não a minorando. 

Com o objetivo de apresentar a importância do planejamento e como ele é realizado 

e controlado em sua execução foram abordadas diferentes técnicas, de diversas 

fontes bibliográficas, focando-se no mais usual para melhor elaboração do tema. 

A conceptualização foi feita para uma melhor apresentação do assunto, 

atingindo assim o primeiro objetivo. Conceptualização essa que não só apresentou o 

tema, assim como organizou e requereu mais atenção ao tema, mostrando a grande 

importância que tem. 

Foi-se apresentado também algumas figuras e gráficos adaptados em 

exemplos simplificados para demonstrar como é realizado a elaboração do 

planejamento, além da apresentação de cada elemento utilizado para o planejamento 

e controle da obra, de maneira organizada, nivelada e sequenciada. Assim foi-se 

alcançado o segundo e terceiro objetivo, apresentando o passo-a-passo da 

elaboração do planejamento e demonstrado como é efetuado o controle dele. 

O Brasil necessita de investimentos e incentivos no planejamento de suas 

obras, só assim conseguirá resolver seu problema no não cumprimento das 

expectativas da obra, tornando maior a confiança do cliente e construtora, assim como 

custos reduzidos pelo seu melhor aproveitamento. Assim, incentiva-se o investimento 

de construtoras e clientes, aumentando a demanda de construções no país, 

aumentando a competitividade do mercado e evidenciando o planejamento e controle 

como essencial para as construções. 
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