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IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO E 

GERENCIAMENTO NA EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES EM 

MARINGÁ, PR. 

 

Izabelle Pazinato Albanez 

 

 

RESUMO 

 
O planejamento é um processo muito importante para melhoria na produção e na qualidade do 

produto final e tornou-se uma ferramenta indispensável na obra. As práticas de gerenciamento 

de projetos vêm sendo utilizadas por empresas com o objetivo de ter um maior controle no 

processo de gestão de seus produtos e serviços. Com a alta exigência dos clientes e a 

concorrência acirrada no mercado do setor da construção civil, a busca por diferenciais no 

mercado e o aperfeiçoamento contínuo, faz com que pequenas e médias empresas 

percebessem a importância do planejamento e controle de produção, sentiram-se assim,  

obrigadas a adotar esses processos e adaptá-los para manterem-se vivas diante da 

concorrência. A partir deste cenário, este estudo tem como objetivo a implementação de 

ferramentas de planejamento e gerenciamento em um centro de convenções de 4197 m², 

situado na cidade de Maringá PR, com a finalidade de obter o cumprimento dos prazos e 

preservar a qualidade dos serviços para atender ao cronograma de obra a fim de evitar atrasos 

na entrega do empreendimento. 

 
Palavras-chave: Ferramentas de planejamento e gerenciamento, Planejamento, Prazos. 

 

 

IMPLEMENTATION OF PLANNING AND MANAGEMENT TOOLS IN THE 

IMPLEMENTATION OF A CONVENTION CENTER IN MARINGÁ, PR. 

 

ABSTRACT 

 

Planning is a very important process for improving the production and quality of the final 

product, becoming an indispensable tool in the work. Project management practices are being 

used by companies with the goal of having greater control in the process of managing their 

products and services. With the high demand of customers and the fierce competition in the 

market of the construction sector, the search for market differentials and continuous 

improvement, makes small and medium enterprises realize the importance of planning and 

production control, feeling obliged to adopt these processes and adapt them to stay alive 

before the competition. . From this scenario, this study aims to implement planning and 

management tools in a convention center of 4197 m², located in the city of Maringá PR, In 

order to achieve the deadlines, and to preserve the quality of services, to meet the work 

schedule in order to avoid delays in the delivery of the project. 

 

Keywords: Deadlines, Planning, Planning and management tools. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o ramo da construção Civil no mercado brasileiro vive uma crise sem 

precedentes. De acordo com o SindusCon do estado de São Paulo (Sindicado da Indústria da 

Construção Civil) em conjunto com a FGV (Fundação Getulio Vargas), estimaram que até o 

final de 2015 fossem cessados 556 mil postos de trabalho no campo. Este número representa 

uma redução de 16,8 % em relação ao período de 2014. Diante deste panorama, os setores e 

profissionais relacionados a este mercado devem se preocupar em priorizar a eficiência dos 

seus processos, posto que, em tempos de recessão, a diminuição dos custos e dos prazos se 

torna fundamental (PALHOTA, 2016).  

Segundo Terribili (2009), controlar e planejar prazos são um dos maiores desafios na 

gerencia de projetos, devido a muitas variáveis que impactam no planejamento e na execução. 

Foi realizada uma pesquisa em nível nacional (PMI, 2009), com 300 empresas, nas quais 79% 

delas possuíam dificuldades em cumprirem com os prazos. A Elaboração de cronogramas é 

uma tarefa complicada, dado que, as estimativas das durações são em geral imprecisas, há 

uma correlação entre as atividades, há restrições de recursos para execução, alem de outros 

riscos que podem prejudicar o fluxo do cronograma. 

A entrega de um empreendimento, considerando a atual situação econômica Brasileira, 

se torna um diferencial, visto que os compradores dão preferências por comprar em 

construtoras que não atrasam a entrega dos empreendimentos. O tempo médio de atraso das 

construtoras para a entrega do imóvel é de dois anos, segundo a Associação dos Mutuários e 

Moradores de Minas Gerais (2014). Além do que, o atraso das obras gera a insatisfação do 

cliente, que através do "boca a boca" prejudica a imagem da empresa no mercado (ALIANI, 

2015). 

De acordo com Mattos (2010, p. 21), "Ao planejar uma obra, o gestor adquire alto 

grau de conhecimento do empreendimento, o que lhe permite ser mais eficiente na condução 

dos trabalhos". Isso é possível devido ao conhecimento pleno da obra, a possibilidade de 

tomar decisões antes que a situação problemática seja irreversível. É através do planejamento 

que o gestor da obra possui uma referência para acompanhar o andamento das atividades, 

certificando se os recursos de mão de obra, ou financeiro estão de acordo com o planejado, 

caso estejam fora do que foi previsto, ele pode aperfeiçoar e fiscalizar estes recursos. 

(AGUILAR, 2016). 
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Contudo, no Brasil esse conceito ainda é pouco valorizado. As empresas gastam pouco 

tempo com o planejamento, ocasionando um acréscimo no custo e não cumprimento da 

qualidade. Porém, este paradigma sofreu mudanças. Já há um bom número de construtoras 

valorizando o planejamento e alcançando ganhos no produto final, com melhor qualidade e 

maior rapidez na construção (BERNARDES, 2001). 

O mercado da construção civil no Brasil se torna cada vez mais competitivo, isso faz 

com que as técnicas e habilidades de gerenciamento e planejamento sejam indispensáveis 

visto que a há uma grande insuficiência de mão de obra qualificada, qualidade na execução 

dos serviços e a exigência dos clientes no cumprimento dos prazos da obra. Diante dessa nova 

realidade diversas etapas do processo de construção que anteriormente eram realizadas no 

canteiro de obras, hoje estão sendo industrializadas, contempladas por um maior controle dos 

prazos de produção, comunicações e logística (SANTOS, 2016). 

O planejamento de um empreendimento envolve fatores que devem acontecer em 

conjunto, sendo eles: compatibilização de projetos, elaboração de cronogramas, 

dimensionamento de mão de obra, adiantamento na compra de materiais, dentre outros. 

(ALIANI, 2015). Esses fatores visam coordenar as várias entidades envolvidas com a 

construção, direcionar a execução do empreendimento, além de facilitar o controle do mesmo. 

O Autor Aliani (2015, p. 23) cita que: "A utilização das ferramentas de gestão não 

beneficiam somente no cumprimento do prazo de entrega da obra, mas também na redução de 

custos dos serviços, melhoria no desempenho das atividades e competitividade no mercado".  

Este trabalho tem como objetivo a implementação de ferramentas de Planejamento e 

Gerenciamento associados à construção civil em uma obra em Maringá- PR, com a finalidade 

de se obter o cumprimento dos prazos e preservar a qualidade dos serviços, para atender ao 

cronograma de obra a fim de evitar atrasos na entrega do empreendimento. Os objetivos para 

atender a este trabalho se iniciam com a análise do orçamento das atividades a serem 

executadas para subsidiar o planejamento e o controle na obra, realizar um planejamento de 

longo prazo da obra, elaborando um cronograma e gráfico de Gantt, posteriormente realizar 

um planejamento de médio prazo para um intervalo mensal, elaborar também um 

planejamento de curto prazo da obra com intervalos semanais e planilhas para o controle da 

execução da obra, com a finalidade de comparar as atividades planejadas com as executadas, 

o que possibilitará a análise de indicadores e ações corretivas, caso necessários, ao final do 

controle. 
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1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 Gerenciamento de projetos 

 

De acordo com o guia PMBOK (2013, p. 5), "Gerenciamento de projetos é a aplicação 

do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos 

seus requisitos”. O gerenciamento de projetos é realizado a partir da aplicação e relação 

apropriada dos processos de gerenciamento de projeto, que são organizados dos em cinco 

grupos, identificado como Ciclo de Vida do Projeto. São eles: 

• Iniciação, 

• Planejamento, 

• Execução, 

• Monitoramento e controle, e 

• Encerramento. 

A figura 1 a seguir exemplifica a variação em um gráfico de intensidade x tempo.  

 

Figura 1 - Gráfico de intensidade x tempo 

 

Fonte: BARBOZA (2016). 

 

De acordo com Silva (2017), as atividades de um projeto são compostas por mão de 

obra, materiais e equipamentos. Estes recursos são aplicados diretamente nas atividades, 

anexando-as o valor ao produto final. O planejamento desses recursos é aplicado diretamente 

ao projeto, levando em consideração algumas condições: prazo, custo, qualidade e risco. 

Desse modo, o gerenciamento de um projeto garante o planejamento, a execução e a 
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finalização com garantia que as atividades de compõe o projeto estejam sendo realizadas 

dentro das especificações pré-estabelecidas. Para atingir estas metas, o projeto deve ser 

planejado e gerenciado durante toda execução da obra até a sua finalização. Contudo, o 

planejamento e o gerenciamento são as principais ferramentas de sucesso de projetos. 

Segundo Santos (2016), as metodologias e práticas de gerenciamento de projetos são 

apanhadas em processos para que se tenha uma maior organização e padronização. Tais 

processos são disponibilizados pelo Project Management Institute – PMI, que é uma 

referência mundial para profissionais desta área. Empresas atuantes em diversos setores 

utilizam essas práticas para gerenciar seus projetos com vistas a atender a qualidade, prazo e 

orçamento desejado. 

 

1.1.2 Estrutura analítica de projeto (EAP) 

 

Para se planejar uma obra é preciso subdividi-la em partes menores. Esse processo é 

conhecido como decomposição. É por meio dela que todo o escopo da obra se desmembra em 

unidades menores e mais simples de trabalhar. Os pacotes mais amplos são sucessivamente 

separados, destrinchados na forma de pacotes de trabalho menores, até que se chegue a um 

grau de detalhe que facilite o planejamento. A estrutura hierarquizada que a decomposição 

concebe é chamada de Estrutura Analítica do Projeto (MATTOS, 2010). Para a sua 

elaboração é preciso identificar todas as atividades, a qual normalmente é feita a partir de um 

escopo.  

 

1.1.3 Cronograma 

 

O cronograma é uma das ferramentas mais importantes para o gerenciamento de obras, 

que é o levantamento de todas as tarefas referentes à execução do empreendimento, desde a 

fundação até a pintura, além de conter as predecessoras e duração de cada atividade 

(MATTOS, 2010). 

Conforme a NBR 12721/2006, o cronograma é o registro que organiza as atividades, 

serviços e tarefas fundamentais para a execução de um empreendimento, tal como a duração 

para a realização das atividades planejadas. Para realização de um cronograma de obras é 

essencial a realização de um estudo para diagnosticar a continuidade dos serviços, suas 

predecessoras, prazos das atividades para sua conclusão, entre outros. Dessa forma, pode 
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antecipar, se for o caso, a contratação de mão de obra, compra de materiais, compra ou o 

aluguel de equipamentos, o que possibilita ao profissional estar um passo à frente das 

situações que possam ocorrer no empreendimento (PMBOK, 2013). 

De acordo com Santos (2016), o cronograma físico é a apresentação dos percentuais 

de conclusão de cada atividade em uma determinada escala de tempo. Ao atualizar esse 

cronograma o profissional pode analisar informações quanto a cumprimento do escopo do 

projeto no decorrer dos meses de cada atividade ou pacote de trabalho individualmente e obter 

dados mais pontuais de quais atividades estão atrasadas ou adiantadas. Com essas 

informações, é possível tomar decisões antecipadas para recuperar o cronograma. 

Segundo Gonzalez (2007), o cronograma físico é a demonstração temporal da 

execução da obra fisicamente e financeiramente. Para Tisaka (2011), o cronograma físico é a 

demonstração gráfica da programação dos serviços a serem executados ao longo do tempo, 

exemplificando em cada período o percentual físico a ser executado e custo financeiro 

envolvido. Ainda de acordo com o autor, as fases a serem executadas na obra são organizadas 

no prazo de execução, definindo-se datas previstas para início e término de cada atividade. Os 

métodos mais usados na construção civil para a programação física de obras são: PERT/CPM 

e Gantt. 

O cronograma físico-financeiro é a demonstração gráfica do plano de execução. Nele 

contem todas as fases de execução da obra, desde a mobilização, passa por todas as atividades 

previstas no projeto, até a desmobilização do canteiro. É pertinente utilizar esse tipo de 

cronograma, posto que, ele estabelece de maneira temporal e financeira a obra, com a 

formação de períodos, de maneira que profissional que está acompanhando a obra possa 

analisar os acontecimentos paralelo com os custos (DIAS, 2004). 

Também tem como benefício o acompanhamento real de como está o avanço dos 

serviços. O cronograma físico-financeiro é uma das técnicas mais usadas no planejamento de 

obras, onde através das barras é possível analisar a duração das tarefas planejadas no projeto e 

as atividades relacionadas a ela. A duração das tarefas está diretamente ligada com o tamanho 

da sua barra representada no gráfico de Gantt (XAVIER, 2008). 

 

1.1.4 Gráfico de Gantt 

 

De acordo com Limmer (1997), o gráfico de Gantt é o mais utilizado pelo fato de 

realçar mais detalhes no projeto. O Gráfico evidencia vários tipos de cronogramas além do 
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cronograma das atividades da obra, como: cronogramas de recursos de mão de obra, materiais 

e equipamentos entre outros. Sempre que possível, deve-se equilibrar a permanência de 

recursos do período de execução da obra, evitando oscilações bruscas desnecessárias.  

A identificação das atividades com suas datas, de início e fim podem ser geradas 

lançando mão do recurso gráfico chamado de cronograma de Gantt. O cronograma de Gantt é 

um gráfico simples: à esquerda situam-se atividades e à direita as suas respectivas barras. O 

tamanho horizontal da barra representa o tempo da atividade, cujas datas de início e fim 

podem ser lidas na escala de tempo (MATTOS, 2010). 

 

1.1.5 Caminho crítico  

 

O CPM (Critical Path Method) diz que um projeto é composto por uma série de 

atividades interdependentes e que se relacionam entre si, ou seja, o caminho crítico é o 

seguimento de tarefas que não possui folga nos prazos, portanto não pode atrasar de maneira 

alguma. Já as tarefas que tiverem folga são as não críticas. Sendo assim, o caminho crítico é a 

sequência de tarefas as quais qualquer atraso em uma de suas componentes acarretará no 

atraso de todo o projeto (ESPINHA, 2017). 

 

1.1.6 Linha de base 

 

O planejamento realizado e acatado pela empresa, no qual é dever da equipe de 

execução cumprir seus prazos, é conhecido como planejamento referencial ou linha de base 

(MATTOS, 2010). A linha de base é um essencial posto de comparação com o que foi 

realizado na obra, e indicará prováveis desvios, como o de apontar as atividades da obra que 

estão atrasadas ou adiantadas. 

Segundo Mattos (2010), quanto mais atividades forem realizadas na obra próximas da 

linha de base, melhor será, visto que menos variações terão ocorrido. A ação de monitorar os 

desvios é indispensável para o planejador, pois assim ele poderá alertar a equipe da obra e 

juntos tomarem possíveis medidas corretiva. 

 

1.1.7 Curva ABC e Grafico de Pareto 

 

A relação Curva ABC, ou princípio 80/20, regra 80/20, Princípio de Pareto, Lei de 

Pareto, Princípio do menor esforço e Princípio do desequilíbrio, foi criada no século XIX, 
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pelo economista italiano Vilfredo Parede. Ele destacou que a minoria da população eram as 

que tinham as maiores rendas e riquezas, ou seja, a maior parte do dinheiro ficava com 

poucos. (CASTRO, 2010) 

Segundo Pozo (2010), o mérito do uso da curva ABC é a classificação dos itens de 

estoque em critério ou Classe A, B, C, com relação aos seus custos e quantidades. Os itens 

mais relevantes são em quantidades menores e de elevado valor e devem ser controlados 

rigorosamente. Isso é possível, posto que um controle rigoroso é oneroso , porém o faremos 

sobre uma variedade mínima de itens, embora seja sobre uma diminuta de itens, é um valor 

elevadíssimo do estoque. 

A Curva ABC organiza os itens conforme sua importância. Multiplicam-se o valor 

unitário de cada item pelo seu consumo em um espaço de tempo predeterminado, obtendo-se 

um valor percentual sobre o total das despesas. Com isso, reestrutura-se os itens de forma 

decrescentes, para então reagrupá-los em três conjuntos, que serão chamados de A, B e C, de 

acordo com a importância de cada grupo (RODRIGUES,2010). 

Segundo Carvalho (2002), a Curva ABC é útil para o planejamento da distribuição 

quando os produtos são classificados conforme seu nível. Os itens classificados como A são 

pertencentes ao grupo dos 20% superiores no qual é o grupo de materiais e serviços que mais 

impactam no orçamento - somados, seus preços totais equivalem à metade (50%) do custo da 

obra, os próximos 30% são os itens classificados como B e representam 30% do custo total da 

obra e os 50% que restaram classificados como classe C e que representam os 20% dos custos 

restante da obra. Os itens de produtos devem receber tratamentos logísticos diferenciados 

De acordo com Mattos (2006), a Curva ABC possibilita o profissional destacar quais 

são os principais insumos, orientando a preferência de cotação de preços, determinando as 

negociações mais criteriosas. 

A Lei de Pareto descreve que uma parte pequena de causa ou esforços, em geral, 

acarreta a maioria dos resultados, indicando 80% daquilo que se realiza no trabalho é 

decorrente de 20% do tempo gasto. Assim, para todas as finalidades práticas, quatro quintos 

do esforço é em grande parte irrelevante (KOCH, 2009). 

O Gráfico de Pareto é representado em gráfico de barras no qual organiza as 

frequências das ocorrências, da maior para a menor, priorizando os problemas. Nele contem 

uma curva que demonstra as porcentagens acumuladas. Geralmente é utilizado para facilitar a 

identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de 

esforços sobre os mesmos. É usado para dados qualitativos. Ao Aplicar a Lei de Pareto, pode-
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se separar os itens de maior importância ou impacto num determinado problema, os quais são 

normalmente em menor quantidade e economizar tempo e ter resultados mais representativos 

(BUSSAB; MORETTIN, 1987). 

 

1.1.8 Planejamento de longo prazo 

 

De acordo com Bernardes (2001), a primeira ferramenta a se elaborar para o processo 

de planejamento, é o planejamento de longo prazo. Esse plano tem por objetivo estabelecer 

datas macros dos serviços a serem executados na obra. Esse nível de planejamento deve ser 

analisado pelo diretor da empresa de forma que seja compatível com o fluxo de caixa previsto 

para a obra, resultando o cronograma físico-financeiro. Os principais produtos resultante deste 

nível de planejamento são o plano de longo prazo, a programação de recursos classe 1, 

juntamente com as aquisições necessárias de recursos classe 1, como: matéria  com prazo de 

entrega estendido, mão-de-obra, equipamentos e também a preparação para o plano de médio 

prazo ( BERNARDES, 2001).  

O planejamento de longo prazo deve ser planejado com um alto nível de detalhes, 

sendo o detentor do plano mestre e devendo ser utilizado para identificação de objetivos 

principais. É por meio dele que o gestor consegue visualizar de forma geral as atividades que 

estão sendo realizadas e pode ser base para o estabelecimento de contratos, por exemplo. 

 

1.1.9 Planejamento de médio prazo 

 

Este nível de planejamento é responsável por vincular os planejamentos de longo e 

curto prazo. Para Monteiro e Santos (2010), sua finalidade é a determinação de restrições 

existentes na produção, indicando soluções para removê-las e, assim, dar credibilidade ao 

planejamento de curto prazo.  

Para o desenvolvimento do planejamento de médio prazo, é necessário efetuar 

algumas atividades, como: coleta de informações; identificação e organização de materiais e 

movimentação de pessoas; preparo e difusão do plano de médio prazo; programação de 

recursos; difusão da programação de recursos classes; contratação de mão-de-obra; compra 

dos recursos; compra/aluguel de equipamentos; disponibilidade de recursos classe 

(MONTEIRO; SANTOS, 2010). 
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1.1.10 Planejamento de curto prazo 

 

No decorrer dos anos o planejamento da construção civil tem acontecido por meio de 

um conjunto de atividades que levam a execução final da obra (MACHADO; HEINECK, 

2000). Ainda de acordo com os autores, o planejamento de curto organiza as metas para o 

período de 1 a 15 dias, considerando a primeira semana do planejamento de médio.  

Estes mesmo autores ressaltam que, irregularidades ocorridas durante este nível de 

planejamento, poderão ser discutidas e analisadas em reuniões de acompanhamentos. Ao final 

da referida semana tem-se uma nova reunião para elaboração do planejamento para a próxima 

semana. 

O planejamento de curto prazo tem como principal objetivo a orientação direta de 

execução da obra, por meio de pacotes de trabalho apresentados às equipes de produção 

(MONTEIRO; SANTOS, 2010). 

Logo após cumprir os serviços planejados realiza-se o controle da produção no qual é 

realizado através de indicadores. Atualmente, o PPC (Percentual planejado concluído) é o 

mais optado, o qual é obtido através da relação entre a quantidade de atividades planejadas e 

concluídas no prazo previsto e a quantidade de atividades planejadas para o mesmo período. 

Ao mesmo tempo, a identificação dos problemas que causaram o não cumprimento das 

atividades é identificada, com a possibilidade de ser eliminados, com vistas à melhoria 

continua da confiabilidade do planejamento (BALLARD; HOWELL, 1997 apud AKKARI, 

2003).  

 

1.1.11 Monitoramento de Projeto 

 

O monitoramento do projeto em um empreendimento normalmente é feito em ciclos 

de uma semana, uma quinzena, ou um mês. Um bom controle deve caracterizar a obra sob os 

aspectos técnicos, financeiros, econômicos, físicos ou gerencias. Portanto é preciso que sejam 

elaboradas planilhas de coleta de informações in locu, que permitam exemplificarem como 

está o empreendimento em relação ao cronograma de atividades, em relação aos valores 

previstos e gastos em cada atividade da obra, a fim de assinalar as causas dos desvios 

(SANTOS, 2016). 

De acordo com Mattos (2010), a progressão das atividades pode ser feitas das seguinte 

formas: por unidades físicas ou em unidades de trabalho, visto que  a quantidade executada 
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pode ser constatada de maneira exata no campo; por percentual, quando a atividade apresenta 

uma complexidade de averiguação e não há uma estrutura analítica da atividade bem clara; 

por data, quando a atividade se baseia em prazo de entrega.  

O PDCA é uma sigla da língua inglesa que significa, planejar, realizar, checar  atuar, 

respectivamente, conforme figura 2 ( MIKAIL; CAVALCANTI, 2017). 

 

Figura 2 – Ciclo PDCA 

 

Fonte: MIKAIL; CAVALCANTI, 2017 

 

O Ciclo PDCA é uma ferramenta que auxilia o controle de qualidade, como o 

princípio de melhoria contínua empregada na construção civil, o qual acompanha o 

desempenho do que se é realizado na obra, com o objetivo de melhorar e corrigir os possíveis 

erros presentes na execução de serviços, com o aumento da qualidade e do trabalho. Esta 

ferramenta deve ser constantemente aplicada durante o planejamento (MATTOS, 2010). 
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2.DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

A primeira fase da pesquisa contou com a análise do orçamento da obra para se ter o 

conhecimento dos quantitativos, custos do empreendimento e também informações 

necessárias para a elaboração da curva ABC, na qual foi possível verificar quais os custos que 

mais influenciam no orçamento. 

Na segunda etapa foram realizadas as coletas de dados necessárias na obra, como: 

sequência das atividades, métodos construtivos, disponibilidade de material, durações e as 

predecessoras de cada atividade. 

Na próxima etapa, com o auxílio das informações coletas, foi detalhada a EAP 

existente com maior nível de detalhamento dos serviços, com a listagem dos principais 

pacotes de trabalho e as atividades que o compõem. Com esses dados, iniciou-se a elaboração 

do cronograma da obra no Software MS Project a partir do lançamento das atividades, datas 

de início e término e predecessoras. Dentro da atribuição de recursos, foram determinadas as  

equipes de trabalho para todas as atividades pertinentes ao cronograma. Lançado todos os 

dados necessários no Software, obtém-se um gráfico de Gantt, e consequentemente, a 

definição do caminho crítico do projeto. Para cada atividade foi atribuído o seu custo total.  

Com isso, foi elaborado o planejamento de longo, médio e curto prazo do 

empreendimento. Após consolidar o planejamento de longo prazo junto à empresa e ao 

engenheiro responsável pela obra. A próxima etapa do planejamento foi a elaboração do 

planejamento de médio prazo. Os dados necessários para elaboração do planejamento de 

médio prazo foram retirados do planejamento de longo prazo. Para realização do 

planejamento de curto prazo, foram usados ciclos semanais vinculados com a aplicação do 

PDCA. As informações coletadas para a elaboração deste planejamento foram provenientes 

do plano de médio prazo e do plano de curto prazo controlado no ciclo anterior.  

Após a atualização do cronograma na sexta-feira, na qual se definiu como data de 

status, a definição do PPC (Percentual planejado concluído) do planejamento e de curto prazo, 

gráfico de Pareto dos motivos de não cumprimento das atividades e o plano de ação, eram 

realizadas duas reuniões semanais. A primeira era com o mestre de obras e a segunda reunião 

era realizada semanalmente com a equipe de gestão da empresa. 

A Figura 03 exemplifica o fluxograma da metodologia do trabalho. 
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Figura 3 - Fluxograma da metodologia 

. 

 

Fonte: A autora 

 

2.2 ESTUDO DE CASO 

 

2.2.1 Caracterização do empreendimento 

 

A obra em estudo está localizada na cidade de Maringá – PR. O Fashion Hall será um 

centro de convenções com área total de construção de 4197 m², capacidade para 1400 pessoas 

sentadas ou 4000 pessoas em pé. O empreendimento contempla um subsolo de 160m², térreo 
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com 1400m² de área livre com 10 m de pé direito (é o salão mais alto do Paraná), palco com 

240m² (é o maior palco coberto do Paraná), mezanino com 339m² e dois camarotes exclusivos 

com 69m² e 53m², a seguir demais fotos do empreendimento. 

 

Figura 4 - Imagem ilustrativa do centro de convenções Fashion Hall 

 

Fonte: Construtora Concretiza (2017) 

 

Figura 5 - Imagem ilustrativa do centro de convenções Fashion Hall 

 

Fonte: Construtora Concretiza (2017) 

 

2.2.2Análise de dados documentais 

 

O estudo iniciou com uma análise do orçamento com o intuito de obter a relação da 

Curva ABC. Esta foi essencial para auxiliar as prioridades de cotação para o orçamento e 

compra. Utilizou-se o Software Microsoft Excel para a elaboração da Curva. Primeiramente 

foram identificados as atividades e seus respectivos custos. Em uma coluna organizou-se as 

atividades de modo que seja formada uma lista dos maiores custos para os menores. Em outra, 
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os custos correspondente de cada uma, na terceira coluna a porcentagem do custo de cada 

atividade e na quarta coluna o valor acumulado do custo correspondente ao valor da atividade 

somada com a atividade anterior.  

De acordo com as proporções indicadas pelo método, classificaram-se as atividades 

entre A, B ou C. As atividades classificadas como A foram: estruturas metálicas, 

supraestrutura, instalações elétricas e esquadrias. Na categoria B: forro e gesso, instalações de 

ar condicionado, revestimentos de pisos (pavimentação), instalações de prevenção contra 

incêndio. Na classificação C as demais atividades compostas no orçamento. 

 

Figura 6 - Faixa A, B e C da curva ABC de serviços 

 

Fonte: A autora 
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Figura 7 - Curva ABC de serviços 

 

Fonte: A autora 

 

2.2.3 Coleta de dados na Obra 

 

Os dados foram coletados a partir de informações fornecidas pelo engenheiro 

responsável da obra, estagiário e mestre de obra em reuniões para a determinação de como 

seria o andamento da obra. Também foi discutido em reunião o sequenciamento das 

atividades, levando em considerações dados de outras obras da empresa, readequando para a 

realidade da obra analisada, com base nas técnicas construtivas que seriam usadas, a logística 

do canteiro de obra e a disponibilidade de material. As durações foram baseadas nos tempos 

de execução informados pelas equipes especializa no serviço, através de reuniões de análise e 

estudo de projeto. 

 

2.2.4 Elaboração do Planejamento 

 

A EAP foi desenvolvida ainda na fase de elaboração do orçamento do 

empreendimento, com isso as atividades já estavam definidas, proporcionado uma maior 
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facilidade no lançamento das mesmas no MS Project. Foi preciso apenas fazer um maior nível 

de detalhamento dos serviços, desmembrando-se as atividades em etapas, para se obter uma 

visão ampla do planejamento e para melhorar a aplicação do ciclo PDCA no planejamento de 

curto prazo. Portanto, o planejamento de longo prazo utilizou a EAP detalhada e o orçamento 

da obra que considera todos os serviços e seus quantitativos. 

No Software, inicialmente, foi inserida a entrada dos dados de calendário: a data de 

início do projeto e a jornada de trabalho, que no caso da obra em estudo é de 8 horas por dia. 

Após foram adicionadas as atividades que seriam realizadas e suas respectivas durações. Para 

realizar o planejamento de médio prazo, a EAP definida no plano de longo prazo foi 

fragmentada em pacotes de trabalho mais detalhados e dentro do planejamento de médio 

prazo estudou-se o plano de ação da obra para definir as predecessores e sucessoras das 

atividades, obtendo assim o sequenciamento das atividades que entraram no plano de curto 

prazo. 

Após a definição dos prazos de execução foi realizada a aplicação dos recursos e a 

definição do número de equipes que estavam disponíveis durante o prazo de execução da 

obra. Essa definição foi feita a partir da disponibilidade de mão de obra especializada para a 

execução da atividade. Na coluna denominada nome do recurso foi listado as equipes que irão 

participar da execução da obra do início até a entrega.  

Com esses dados inseridos, foi possível extrair um gráfico de Gantt, caminho crítico 

do empreendimento e sua linha de base, conforme figura 8. As figuras 9 e 10 demonstram os 

principais pacotes de trabalho, os custos distribuídos na coluna denominada Custos, a duração 

das atividades e seus inícios e términos planejados na coluna início da linha de base e termino 

da linha de base respectivamente. 

 

Figura 8 - Gráfico de Gantt geral 

 

Fonte: A autora 
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Figura 9- Cronograma da obra no MS Project 

 

Fonte: A autora 

 

Figura 10- Cronograma da obra no MS Project 

 

Fonte: A autora 

Para a definição do planejamento de curto prazo foi realizada uma análise do 

cronograma no Ms Project, na qual foi selecionada as atividades recorrentes da próxima 

semana que se iniciam dentro do intervalo de tempo em questão, o local da atividade, qual sua 

prioridade em relação ao cronograma da obra, a porcentagem da mesma que seria executada e 

em quais dias da semana ela seria realizada.  
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2.2.5 Aplicação do planejamento e controle de obras 

 

A atualização do cronograma no Ms Project era feito todas as sextas-feiras pelo 

engenheiro responsável da obra. O percentual de programação concluída era planejado e 

executado a partir da meta semanal, na qual era obtida do planejamento de curto prazo, 

através do quociente entre a quantidade de atividades planejadas e concluídas e a quantidade 

total de atividades planejadas. Para a definição do PPC de curto prazo a planilha da figura 

11era preenchida pelo engenheiro com as informações recorrentes da semana, ou seja, quais 

atividades foram totalmente executadas, parcialmente executadas e quais não iniciaram e suas 

respectivas porcentagens de realização. Eram coletados também os motivos para a não 

conclusão de uma atividade. A partir da análise do ciclo PDCA, para cada atividade que não 

obtivesse os 100% de PPC, o engenheiro atribuía o motivo do não cumprimento da mesma. 

Esses motivos eram divididos em grupos e dentro de cada grupo existiam os motivos mais 

específicos. 

 

Figura 11 - Planilha utilizada para planejamento de curto prazo 

 

Fonte: A autora 

Com essas informações, utilizando o Microsoft Excel, tornou-se possível realizar um 

gráfico de Pareto dos motivos de não cumprimento das atividades que ocorreram na semana. 

Com a planilha em Excel fornecida ao engenheiro, conforme a figura 12, o mesmo listava 

todas as causas dos problemas e a quantidade de ocorrências relacionadas a elas, de forma 

decrescente, suas respectivas porcentagens e a porcentagem acumulada. A planilha 

automaticamente elaborava um gráfico de barras e de linhas, em que as barras são as 
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porcentagens de cada motivo e as linhas é o acumulado das ocorrências. Após fazer a análise 

do Gráfico e do PPC, o engenheiro definia um plano de ação para minimizar os impactos que 

prejudicaram o planejamento, com ações corretivas e eficazes. Este era constantemente 

monitorado para que houvesse melhoria contínua do processo, ou seja, a aplicação do ciclo 

PDCA. 

 

Figura 12 - Planilha de apoio utilizada para elaboração do Gráfico de Pareto 

 

Fonte: A autora 

 

A partir disso eram feitas as reuniões para difusão do plano. A primeira era realizada 

com o mestre de obra e o engenheiro, na qual eram informadas ao mestre quais atividades 

foram realizadas ou não na semana que se passou e quais atividades seriam executadas na 

próxima semana, com as respectivas disponibilidade e definição de equipes e a identificação 

de riscos que poderiam impactar o plano de projeto. Estes riscos deviam ser analisados, 

mitigados ou eliminados. A segunda reunião era realizada com a equipe de gestão da empresa, 

na qual era apresentado o PPC da semana que se passou e o Gráfico de Pareto, o planejamento 

de curto prazo da próxima semana, o replanejamento do cronograma demonstrando os novos 

prazos e indicando variações no custo, caso existisse. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CURVA ABC 

 

A curva ABC conforme figuras 6 e 7, propiciou a empresa a adoção de decisões mais 

cautelosas nas negociações e cotações em serviços que contemplavam a faixa A da curva,  

priorizando a decisão final ao diretor da empresa,  já que esses serviços poderiam gerar um 

grande potencial de barateamento do custo total do empreendimento. Os serviços da faixa B, 

também contavam com a participação do diretor, visto que estes serviços representavam 30% 

do custo total da obra podendo render economias menos significativas, mas ainda relevantes, 

no orçamento. Com isso, a curva ABC dividiu as responsabilidades entre o diretor mais 

experiente e o setor de compras, o qual negociava os itens mais baratos, ou seja, os serviços 

da faixa C. Contudo , a curva ABC permitiu ao gestor se dedicar de forma mais direcionada as 

suas atividades e também a possibilidade de gerar mais lucratividade no empreendimento com 

a utilização de maneira mais consciente o dinheiro da empresa. 

 

3.2 PLANEJAMENTO DE CURTO, MEDIO E LONGO PRAZO 

 

O planejamento das atividades de curto prazo contribuiu para a prevenção de  ações 

que deveriam ser sanadas semanalmente, relacionadas à execução de serviços e chegada de 

materiais. A programação de curto prazo auxiliou o mestre de obras nas distribuições das 

atividades em relação ao quadro de funcionários disponíveis e cumprimento das atividades 

programadas, conforme discutido em reunião com o engenheiro.  

O planejamento de atividades de médio prazo auxiliou nas ações que deveriam ser 

tomadas com antecedência de pelo menos de um a dois meses, para que possíveis restrições 

nos canteiros de obras fossem eliminadas, para que o planejamento de curto prazo pudesse ser 

cumprido, como exemplo, a compra de materiais que demoram a chegar, tais como: portas de 

madeira, louças e metais. 

Já o planejamento das atividades de longo prazo, auxiliou para a definição das  

atitudes a serem tomadas antes mesmo do início da obra ou com pelo menos dois meses de 

antecedência para se evitasse atrasos, como por exemplo, sistema estrutural, vedações com 

placas de concreto, tipos de esquadrias entre outros. 
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Os três planejamento implementados na obra cooperaram de forma significativa ao 

sistema de produção, adquirindo uma maior credibilidade na execução das atividades 

planejadas por meio do reconhecimento, aperfeiçoamento no planejamento dos serviços a 

serem executados e consequentemente uma maior produtividade e eficiência do controle das 

etapas de execução do empreendimento. 

 

3.3 GRAFICO DE GANTT 

 

O gráfico de Gantt, conforme figura 8, contribuiu para a visualização gráfica do 

planejamento, em que pode, por exemplo, analisar as atividades que seriam realizadas 

paralelamente e quais atividades eram sucessoras ou predecessoras uma das outras. O 

sequenciamento das atividades críticas da obra foi importante para que a execução das 

mesmas fosse garantida, impedindo assim, que o restante da obra fosse prejudicado. 

 

3.4 PPC, GRAFICO DE PARETO E PDCA 

 

A implantação do nível de curto prazo, de acordo com a figura 11, foi avaliada através 

do indicador de Percentual de Programação Concluída.  Isso possibilitou a identificação de 

oportunidades de melhorias no plano de curto prazo, identificando os problemas na execução 

e sugerindo mudanças e melhorias na obra e na empresa. O Gráfico de Pareto, conforme 

figura 12, auxiliou na identificação dos problemas, priorizando-os para que fossem resolvidos 

de acordo com sua importância.  

 A presença dos encarregados (geral e da obra) foi de grande importância na fixação de 

metas, pois durante o processo de implementação do PPC, os mesmos começaram a atuar de 

forma mais freqüente e participativa nesta sistemática para que o PPC da semana fosse cada 

vez maior. Através das reuniões de curto prazo e do levantamento de causas dos problemas, a 

empresa passou a atuar de forma mais ativa, o que ajudou a diminuir o número de retrabalhos 

causados por estes problemas. A comparação entre o previsto e o realizado e a identificação 

dos empecilhos que dificultaram a meta a ser atingida era estudado e buscava-se sua solução 

para que este não se repetisse. Este ciclo de trabalho caracterizou a aplicação do ciclo PDCA, 

que proporcionou um melhor planejamento e a redução das falhas do processo.   
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4 CONCLUSÃO 

 

Com a realização deste trabalho foi possível compreender e identificar a importância 

do planejamento adequado e um controle das atividades para a melhoria da qualidade, na 

produtividade na execução de obras e na gestão da construção de maneira global. A utilização 

das ferramentas de gestão não beneficia somente no cumprimento do prazo de entrega da 

obra, mas também na redução de custos dos serviços, melhoria no desempenho das atividades, 

produtividade e competitividade no mercado. 

As ferramentas de controle de custos foram alinhadas em paralelo com as de controle 

de prazo, a partir dessa análise o gerente de projetos conseguiu obter informações importantes 

a respeito do prazo e do custo do projeto. Dessa forma, constatou-se que o método de 

aplicação de ferramentas é de elevada importância para que a empresa consiga ter maior 

controle de suas decisões e atingir metas importantes quanto à redução dos prazos de 

execução, aumento da produção e maior margem de lucro em seus empreendimentos. 

 Foi concluído que a participação da alta gerência da empresa é fundamental, pois 

favorece a implantação do processo de PPC e de suas melhorias, que de maneira geral, podem 

ser aprimoradas constantemente. Algumas barreiras comportamentais são superadas, apenas, 

com a intervenção direta da direção da empresa, ou seja, a implantação de sistemas de 

melhorias de gestão exige motivação, tempo dos funcionários e disponibilidade de recursos 

financeiros. 

A partir do cumprimento dos objetivos do trabalho, considera-se que o estudo atingiu 

todos os objetivos esperados e trouxe embasamento prático para que o mesmo seja aplicado 

nos demais empreendimentos da construtora e também de outras empresas. No decorrer da 

pesquisa, foi visível a necessidade da empresa em ter um setor exclusivo para o planejamento 

e a implementação das ferramentas em suas obras. Portanto, este trabalho contribuiu para que 

a empresa desenvolvesse seu processo de planejamento, visto que a mesma não possuía a 

implantação das ferramentas e níveis de planejamento em todas suas obras. Contudo, cabe a 

empresa em estudo analisar os métodos de planejamento implantado na obra em questão e 

utilizá-los nos empreendimentos futuros. 
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