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FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRA

Vanessa Campagnoli Ursulino

RESUMO
O planejamento e controle de obra são processos indispensáveis para empresas de construção
civil que demandam a melhoria da tomada de decisão, aumento dos lucros e maior eficiência
da utilização dos recursos como mão de obra, equipamentos, insumos e tempo. As ferramentas
que permitem esse processo são essenciais para que tais resultados sejam obtidos, pois, uma
vez que os dados levantados sejam utilizados adequadamente, as pessoas envolvidas no
processo conseguem informações essenciais para que a tomada de decisão seja a melhor
possível. Ao ser feita uma análise dessas ferramentas, é possível se identificar qual delas se
aplica às diferentes necessidades como a criação do cronograma, melhoraria contínua de
processos, melhor aproveitamento dos recursos com o objetivo de melhorar a eficácia da
execução de um empreendimento.
Palavras-chave: Construção civil. Ferramentas. Planejamento e controle de obra.

BUILDING PLANNING AND CONTROL TOOLS
ABSTRACT
The building planning and control are indispensable processes for civil construction firms that
demand decision-making improving, increase profits and get more efficiency on the resource
management, like labor, equipment, supplies and time. The tools that allow this process are
essentially to get that results, because, since the data collected are properly used, people that
are involved in the process can get essentially information to make the right decision. Analyzing
these tools, it can be possible to identify which tool can be applied in different requirements as
making schedule, continuous improvement process, better resource utilization, with the
objective of improving the building execution efficiency.
Keywords: Building planning and control. Civil construction. Tools.

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil está passando por mudanças relevantes no que diz
respeito a processos produtivos. A concorrência cada vez mais crescente torna o planejamento,
juntamente com inovações tecnológicas, indispensável para que as empresas se destaquem e
busquem mão de obra especializada e melhoria dos processos de gerenciamento (SILVA,
2011).
De acordo com Mattos (2010), a construção civil vem sofrendo diversas alterações com
a globalização dos mercados, intensificação da competitividade, surgimento cada vez mais
acelerado de novas tecnologias, demanda por bens cada vez mais modernos e exigência dos
clientes, juntamente com a redução da disponibilidade de recursos financeiros para a execução
de obras, fatores que fizeram as empresas investirem em gestão e controle dos processos, uma
vez que os principais indicadores como prazo, custo, lucro, retorno sobre o investimento e o
fluxo de caixa são indispensáveis para que a empresa se destaque.
Para as empresas, o planejamento e controle de obra são relevantes, pois, quando o
engenheiro tem conhecimento adiantado ao início da obra, ele se torna capaz de apontar pontos
críticos, divergências do custo previsto e do real, além de ser ágil na tomada de decisões
(PIRES, 2014).
Segundo Martins (2017), os projetos são concebidos por meio da análise de informações
preliminares, antecipação de problemas que funcionam como norte para a execução de
atividades, de forma que os recursos utilizados sejam o mínimo possível, otimizando a
produção. Como na indústria da construção civil há setores de planejamento e execução e
diversos projetos como arquitetura, estrutura, instalações, entre outros, esse mercado se torna
extremamente multidisciplinar, fazendo com que a utilização de ferramentas que promovem o
controle e integração seja indispensável.
O planejamento e controle de obras são fundamentais nas empresas, pois estão
diretamente ligados ao desempenho da produção. Estudos indicam que a ineficiência do
planejamento e controle está entre os principais responsáveis pela baixa qualidade e
produtividade das empresas da construção civil, o que torna o planejamento elemento
fundamental da boa saúde da empresa, além de garantir respostas rápidas e concretas para
gerentes que, por meio do planejamento, podem redirecionar estrategicamente e monitorar a
evolução do empreendimento (MATTOS, 2010).
Pinheiro e Crivelaro (2014) defendem que o planejamento é agente do sucesso dos
empreendimentos, os autores citam que, em algumas construtoras, existe o departamento de
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planejamento de todas as atividades e que, para que o planejamento seja bem-sucedido, é
indispensável a comunicação com todos os setores da empresa.
Portanto, o objetivo deste trabalho é evidenciar a importância do planejamento e
controle de obra por meio da utilização de ferramentas que permitem aos envolvidos no
empreendimento, entendimento das tomadas de decisão, fácil verificação das etapas, controle
de gastos, melhoria dos processos, otimização da utilização de recursos e tempo, além de
verificação da produtividade e dos prazos.

2 METODOLOGIA

Para a realização do presente trabalho, utilizou-se a revisão bibliográfica de
monografias, dissertações, teses, artigos científicos e livros. O foco se dirigiu a ferramentas
empregadas no âmbito da construção civil bem como à sua viabilidade, aplicação e melhorias,
sendo possível se verificar o impacto gerado no uso correto dessas ferramentas.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 PROJETO

A palavra projeto, para o âmbito da construção civil, pode se referir de duas formas, a
primeira como a representação dos elementos a serem construídos, como projeto estrutural, de
instalações, arquitetura e outros, já a segunda está associada como a parte gerencial, nos setores
de planejamento e execução das empresas, cuja característica é a ação coordenada com tempo
e recursos financeiros limitados, para se atingir um objetivo especifico, seja resultado, produto
ou serviço (MARTINS, 2017).
Mattos (2010) comenta que, para um projeto de construção tenha êxito, ele deve
apresentar características oportunas como tempo limitado, respeito ao orçamento, aprovação
dos envolvidos, desempenho esperado, escopo respeitado, execução sem prejuízos das
atividades da organização, não podendo agredir a cultura da empresa e tendo como resultado
um produto único, com eficiência na aplicação de recursos.
O projeto, quando associado à parte gerencial, tem como funções entregar o resultado
desejado, com comunicação objetiva entre as equipes envolvidas e cumprimento de todas as
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etapas, de forma organizada e definida; utilizar informação de todos os diversos setores
envolvidos; haver engajamento de todas as partes interessadas em todas as fases do mesmo;
possuir escopo bem definido e respeitado, com poucas alterações durante o desenvolvimento;
e os recursos devem ser alocados da melhor forma possível, visando-se maximizar a eficiência
dos processos. Maximiliano (2011) comenta que é importante a organização de projeto que
consiste em organizações temporárias ligadas à estrutura permanente da empresa.
Segundo Mattos (2010), o projeto apresenta estágios de ciclo de vida, I, II, III e IV,
concepção e viabilidade; detalhamento do projeto e planejamento; execução e finalização,
respectivamente. O ciclo de vida é representado em um gráfico, pela porcentagem concluída do
projeto e as fases de acordo com o tempo de vida do projeto, como pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 - Ciclo de vida de projeto

Fonte: Mattos (2010, p. 12).

Na evolução característica dos projetos, segundo o mesmo autor, na primeira fase ocorre
a definição do escopo que deve definir o que necessita ser feito e a forma como deve da
execução do projeto, além da elaboração do programa de necessidades, formulação do
empreendimento, estudo de viabilidade, estimativa de custos e riscos, análise dos resultados a
serem obtidos, decisão da fonte orçamentária, elaboração de anteprojeto e projeto básico, para
levantamento do orçamento e de serviços. O segundo estágio tem como característica o
detalhamento do projeto e do planejamento, e são elaborados o orçamento analítico, com
margem de erro menor em relação ao orçamento do estágio preliminar; os projetos executivos,
devidamente detalhados e com todas as informações necessárias para a execução da obra, estão
finalizados nesta etapa, da mesma forma o cronograma realista.
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No terceiro estágio a evolução do projeto é a mais rápida e é quando a execução dos
serviços ocorre; segundo Mattos (2010), nessa fase são utilizados mão de obra e equipamentos,
montagens mecânicas e instalações sanitárias e elétricas, o controle de qualidade é feito, a
fiscalização da obra ocorre por meio de medições e vistoria das atividades e as medidas
administrativas como aplicação de penalidade, aditivos ao contrato e diário de obra são
executadas. Na quarta e última fase do ciclo de vida do projeto, são feitos testes e colocado o
produto final em funcionamento, conhecido como comissionamento; ocorrem a inspeção final,
termo de recebimento provisório e definitivo, resolução das últimas pendências, liberação de
retenção contratual e transferência de responsabilidades que são o recebimento da obra e
destinação final do produto.

3.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRA

O planejamento e controle de obra são um sistema, cujos objetivos são realizar medições
entre o planejado e executado, comparar o previsto e o real, avaliar as variações e tomar medidas
corretivas, quando necessárias. O controle verifica o índice de redução de perda e aumento da
produtividade e, dessa forma, quantifica o desenvolvimento da produtividade e redução da
ineficiência, sendo também resultado do sistema de controle de confiabilidade da programação
física e financeira.
Já o planejamento na construção civil é importante, uma vez que é por meio do
planejamento que as informações estão dispostas de forma clara, facilitando a tomada de
decisão, sendo uma forma de se garantir que os objetivos sejam alcançados e impactando, de
forma relevante, no desempenho da produção. De acordo com Silva (2011), o planejamento
proporciona, para as pessoas e organizações, uma forma de garantia de que os objetivos serão
alcançados, e essa garantia se transforma em confiança e um norte das ações a serem tomadas,
gerando melhoria da eficiência das ações e maximização os resultados.
Sabino (2016) destaca que o planejamento é a etapa mais importante dentro do
gerenciamento de projetos, pois é por meio dele que ocorrem o refinamento dos objetivos do
projeto e o detalhamento para que tais objetivos sejam alcançados, e que, assim, o tempo gasto
em decisões tomadas in loco seja o menor possível. O planejamento reduz incertezas e falta de
conhecimento do projeto e garante melhor desenvolvimento do mesmo.
Segundo Mattos (2010), os benefícios do planejamento são conhecimento pleno da obra,
detecção de situações desfavoráveis, agilidade de decisões, relação com o orçamento,
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otimização da alocação de recursos, referência para acompanhamento, padronização, referência
para metas, documentos e rastreabilidade, criação de dados históricos e profissionalismo.
O planejamento, de acordo com Mattos (2010), pode ser dividido em três formas,
conforme o escalão, nível e alcance. O escalão de diretoria está ligado ao planejamento de nível
estratégico e alcance de longo prazo; o escalão de gerência está agrupado ao nível tático e
alcance de médio prazo; por fim, o escalão de equipes executoras está relacionado ao nível
operacional e ao alcance de curto prazo.
No planejamento de nível estratégico ou de longo prazo, a diretoria toma as decisões
referentes aos objetivos que a empresa deve alcançar e mostra como deve melhorá-los, analisa
o cenário atual, identifica os desafios, oportunidades e possíveis ameaças e estabelece a
estratégia que será utilizada, definindo como esta será implantada, avaliada e controlada, o
detalhamento é genérico e é referente à empresa como um todo. Segundo Oliveira (2018), o
planejamento estratégico considera as premissas básicas como a política da empresa, para que
o planejamento apresente coerência e sustentação decisória, e também considera a estratégia,
para que a decisão leve em conta as condições externas e internas à empresa e a evolução
desejada por esta.
No âmbito da construção civil, o planejamento de longo prazo se refere à execução de
obras, proporciona uma visão geral das fases destas, contém os itens e datas mais importantes
e torna possível se identificar preliminarmente os recursos. Com esse tipo de planejamento é
possível se identificar os materiais que necessitem maior tempo para a aquisição, o andamento
das principais etapas e as datas importantes da programação.
O planejamento de nível tático ou de médio prazo tem como característica elencar as
principais ações para que o planejamento de longo prazo tenha êxito. A gerência da empresa
estabelece planos e objetivos mais específicos e tempo menor em relação ao planejamento
estratégico, comumente o tempo está entre cinco semanas e três meses, com revisões quinzenais
ou semanais.
O planejamento tático desenvolve a sequência e a programação das atividades bem
como o trabalho que será desenvolvido respeitando o planejamento de nível estratégico. Cabe
a esse planejamento a utilização, de forma eficiente, dos recursos disponíveis, de maneira que
os objetivos fixados, conforme a estratégia e políticas da empresa, sejam consolidados
(OLIVEIRA, 2018).
Em relação à construção civil, por esse planejamento ser mais detalhado em relação ao
elaborado pelo alto escalão, ocorrem a elaboração de plano de compra dos equipamentos e
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materiais, treinamento da mão de obra e identificação da inevitabilidade do uso de novos
recursos.
O planejamento de curto prazo, ou planejamento operacional, é feito pela equipe
executora e é o mais detalhado, tem como característica ser analítico e específico e abrange
cada atividade a ser executada. Nesse planejamento, é possível se verificar o modo como as
tarefas serão analisadas e se obter a otimização dos resultados esperados. No planejamento
operacional, a base da empresa é responsável por realizar e execução das atividades, visa-se ao
curto prazo, apresenta-se conteúdo analítico, específico e detalhado (BOFF, 2003).
Na construção civil, no planejamento operacional, o alcance é geralmente semanal ou
quinzenal e é elaborado por engenheiros de campo, mestre e encarregados. O nível de
detalhamento de cada atividade é elevado em relação ao planejamento tático. No planejamento
operacional, as atividades executadas são verificadas e o cronograma é conferido, dessa forma,
é possível se monitorar as atividades e conferir o progresso da obra.

3.3 FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
3.3.1 Ciclo PDCA

O desenvolvedor do ciclo PDCA foi o estatístico americano Walter A. Stewart na
década de 1920; também conhecido como método de melhoria contínua, foi popularizado na
década de 1950 por Edwards Deming que aplicou o ciclo nos conceitos de qualidade em
trabalhos japoneses.
Como método, tem como característica ser um ciclo e é um instrumento de controle e
melhoria dos processos, de forma sistemática. O método busca padronização das práticas e
evidencia que somente o planejamento não é o bastante para se demarcar a metodologia, prazos
e recursos escolhidos previamente. A ferramenta permite a comparação dos resultados previstos
com os reais e tomar as medidas cabíveis para se realizar mudanças, quando necessário.
Andrade (2003), em sua dissertação, apresenta diversas possibilidades para a utilização
do ciclo PDCA, entre elas, estabelecer metas de melhoria, sejam metas oriundas da alta
administração ou metas de pessoas que estão envolvidas no setor operacional. O autor também
dá ênfase para que o programa de melhoria seja iniciado com um planejamento minucioso que
deve ter como resultado ações efetivas e comprovação da eficácia, para que os resultados
obtidos pelo processo de melhoria possam ser reutilizados a cada melhoria vislumbrada.
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O ciclo PDCA é uma sigla em inglês, seu idioma de origem, e é composto das seguintes
partes: Plan, Do, Check, Act, em português, planejar, desempenhar, checar e agir ou atuar. Por
ser um método dinâmico, ao término das quatro ações e consequentemente conclusão de um
ciclo, ele deve se iniciar novamente e, assim, de forma sucessiva, como pode ser visto na Figura
2.

Figura 2 - Ciclo PDCA

Fonte: Pinheiro e Crivelaro (2014, p. 59).

A etapa Plan, ou planejar, consiste na determinação das metas e objetivos que visam à
melhoria sistemática, na análise do projeto, na avaliação de interferências, ocorrendo a
definição da metodologia e logística. Nessa etapa também são coordenadas as informações para
a execução das atividades e é elaborado o plano de ação. Andrade (2003) indica a metodologia
conhecida como 5W2H para a elaboração de um plano de ação.
A metodologia 5W2H é um acrônimo de sete palavras em inglês: What (O que, qual),
Where (onde), Who (quem), Why (porque, para que), When (quando), How (como) e How Much
(quanto, custo).
Segundo Pinheiro e Crivelaro (2014), o plano de ação se torna mais necessário e
importante quando muitas ações e pessoas estão envolvidas, e, para que a meta seja atingida,
esse plano deve ser bem elaborado. Assim, o plano de ação utilizado deve ser 5W2H, que é
caracterizado por ser um formulário para execução e controle de tarefas, no qual há a
determinação das responsabilidades, a forma de execução da atividade, o local, prazo e motivo,
em conjunto aos custos envolvidos, sendo uma excelente ferramenta a ser utilizada nessa etapa.
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A parte What é a explicação a ser tomada; Where se refere ao local onde a ação será
executada; Who está ligada aos responsáveis; Why está relacionada à justificativa da ação; When
explica quando, ou seja, o prazo da ação; How esclarece como será feito; e How Much se refere
ao custo.
A etapa Do, ou desempenhar, do ciclo PDCA é a fase na qual ocorre a entrega do
resultado esperado, as atividades previstas na etapa planejar são executadas e acontecem os
treinamentos necessários para que todos envolvidos na execução realizem o que é previsto. Essa
etapa pode ser subdividida em duas partes, informar e motivar e executar a atividade.
Na parte informar e motivar, segundo Mattos (2010), da etapa desempenhar do ciclo,
são passados para as equipes envolvidas na execução as atividades planejadas e a sequência
delas, o prazo, a metodologia a ser utilizada, a qualidade desejada e os recursos disponíveis.
Depois que as equipes envolvidas estão cientes da forma como o projeto deve ser executado,
de qual é o prazo e recursos disponíveis, pode-se iniciar a execução do que foi passado. Cabe
salientar que os executores devem realizar as atividades em conformidade com o que foi
planejado.
A etapa Check, ou checar, expressa o controle e monitoramento do projeto, nessa etapa
é levantado o que foi realizado e comparado o resultado previsto com o que foi executado. Ao
se aferir os resultados, as quantidades executadas em cada período são levantadas e é
comparado ao que foi executado e ao que era esperado no planejamento, dessa forma, ocorrem
o monitoramento e controle e são apontadas as possíveis discrepâncias entre qualidade, custo e
prazo entre o real e o planejado (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014).
Na etapa Check, as tarefas são monitoradas e é possível se averiguar se desvios que
ocorreram durante a execução são pontuais ou representam uma tendência; verificar o progresso
da obra; e gerar indicadores de desempenho que representam, de forma mais confiável, as
condições de campo. Com os dados obtidos na etapa Check, pode-se estimar a produtividade
em campo e verificar efeitos secundários tanto negativos quanto positivos para a empresa.
A etapa Act, ou agir, segundo Mattos (2010), tem como característica implementar ações
corretivas, quando os resultados executados diferirem do planejado, e reunir a opinião de todos
envolvidos para se identificar mudanças de estratégia, oportunidades de melhoria, erros
cometidos e aperfeiçoamentos do método; também pode ocorrer o processo de padronização de
método, uma vez que a eficácia do método foi comprovada na etapa Check.
Ao final da volta do ciclo, deve-se voltar para a etapa planejar e, em seguida, para as
etapas, desempenhar checar e agir até que o projeto termine. Ao se utilizar o ciclo, é possível
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se verificar a melhoria contínua do planejamento, garantir indicadores mais fiéis em relação aos
processos e controlar, de forma mais eficiente, os recursos disponíveis.
Em seu trabalho, Andrade (2003) verificou que a utilização do método PDCA trouxe
melhorias para empresas do setor da construção civil e sugeriu que essas melhorias fossem
potencializadas com algumas adequações para certas particularidades do setor.
Peleteiro (2018), em seu trabalho, teve como resultado que o uso do ciclo PDCA
aumentou a confiabilidade dos produtos, melhorou a disponibilidade dos recursos humanos,
reduziu erros e custo ao final da obra, havendo uniformização dos processos pela elaboração de
requisitos mínimos.

3.3.2 EAP

A Estrutura Analítica de Projeto, ou EAP, é uma ferramenta utilizada para a
identificação dos elementos do escopo de projeto e os recursos necessários para cada elemento,
de forma que a visualização desses elementos se dá na ordem que devem ser executados e as
informações estão dispostas a fim de facilitar a compreensão das atividades. Segundo Pinheiro
e Crivelaro (2014), depois da definição dos requisitos, o desenvolvimento da EAP é a principal
etapa dentro do planejamento
Uma EAP é resultado da decomposição das partes de um projeto, ou seja, o escopo do
projeto é dividido em partes que podem ser gerenciadas apropriadamente durante todo o
processo de execução do projeto. Em uma estrutura analítica de projeto, as atividades são
arranjadas na ordem de execução, e, nessa forma de hierarquia das atividades, podem-se
destacar as atividades principais, de modo que as principais fases da obra sejam evidenciadas;
as atividades pertencentes às principais fases são colocadas de forma que seja possível se
planejar a atividade da melhor forma, com a função das equipes envolvidas responsáveis,
duração da atividade e quantidade de recurso para cada atividade (PESSARELLO, 2011).
Como uma EAP tem estrutura hierarquizada, é possível se visualizar as atividades
conforme a entrega dos trabalhos realizados, dessa forma, o gerente de obra pode verificar o
andamento das atividades e sua sequência e também pode facilmente constatar se as atividades
executadas estão seguindo a ordem da EAP e checar as atividades que devem ser realizadas
para a finalização das principais etapas do projeto.
A estrutura analítica de projeto é uma ferramenta que permite a simples verificação das
atividades, das principais etapas da obra, do detalhamento das etapas e evidencia os
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responsáveis, insumos, equipes e duração de cada atividade para que o melhor planejamento
seja elaborado, de maneira que cada atividade possa ser devidamente gerenciada.
Segundo Mattos (2010), o mesmo projeto pode ter EAP diferentes, uma vez que não há
regra para o desenvolvimento de uma estrutura analítica de projeto, assim, a divisão das etapas
de projeto pode ser feita de forma diferente entre os planejadores, desde que o escopo seja
respeitado, apresente lógica entre a divisão das atividades e que os trabalhos que fazem parte
do projeto estejam ao final da EAP.
A EAP pode ser feita nos formatos de mapa mental, árvore de blocos e em listagem
analítica ou sintética, devendo-se respeitar a ordem lógica da execução das atividades; os níveis
mais altos apresentam menos detalhamento e servem para indicar uma visualização mais geral;
os níveis mais baixos devem ter nível de detalhamento para que seja possível se identificar a
realização da atividade e que a mesma possa ser apropriadamente gerenciada.
No formato de mapa mental, a EAP é apresentada em uma única folha, como mostra a
Figura 3, o escopo fica ao centro e as ramificações são escritas, radialmente, em torno do
escopo; a vantagem desse formato é que, ao ser apresentado em uma única folha, facilita a
visualização de todas as etapas e atividades, de forma que a ideia principal do projeto fique ao
centro, promovendo melhor visão do objetivo principal.

Figura 3 - EAP em Mapa Mental

Fonte: Mattos (2010, p. 66).

Com formato de árvore de blocos, a EAP se assemelha a uma árvore genealógica; no
início da EAP, está o escopo total, depois o projeto é dividido nas principais etapas, e essa
divisão é feita para se obter como resultado atividades que possam ser devidamente gerenciadas,
como pode ser verificado na Figura 4.
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Figura 4 - EAP em Árvore

Fonte: Mattos (2010, p. 60).

O formato de EAP analítico ou sintético, normalmente, é mais utilizado em relatórios,
as atividades são divididas em nível e alinhamento, e cada alinhamento equivale à quantidade
de detalhamento e pode ser associada numericamente; quanto mais detalhada a atividade, mais
dígitos ela apresenta e essa numeração ocorre de forma lógica, respeitando as fases principais
a que cada atividade pertence, como pode ser visto na Figura 5.

Figura 5 - EAP Analítica ou Sintética

Fonte: Mattos (2010, p. 65).
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3.3.3 Diagrama de rede PERT/CPM
O diagrama de rede é uma técnica utilizada que oferece maior controle da sequência das
atividades e é caracterizada como um conjunto de atividades que estão ligadas entre si; o
diagrama de rede representa graficamente essas atividades, dessa forma, facilita a visualização
e sequência das atividades além da dependência lógica entre elas.
Segundo Mattos (2010), há duas formas de se construir um diagrama de rede: método
das flechas (Arrow Diagramming Method – ADM) e método dos blocos (Precedence
Diagramming Method – PDM) e, em ambos, o resultado deve ser igual. O processo de
montagem do diagrama de rede é similar nos dois processos, havendo indicação do caminho
crítico e folga das atividades, sendo a diferença entre os métodos a representação das atividades.
Enquanto no método das flechas as atividades são representadas por flechas conectadas por
eventos e instantes, no método dos blocos as atividades são representadas em blocos ligados
por flechas e não há o conceito de evento.
A técnica PERT/CPM é um método de rede utilizado na elaboração do cronograma da
obra pelo diagrama de rede; a técnica permite o cálculo do caminho crítico e das folgas das
atividades e também é conhecida como método do caminho crítico.
A sigla PERT vem do inglês Program Evaluation and Review Technique, que significa
técnica de avaliação e revisão de programas. Essa técnica foi desenvolvida em 1957 pela
Marinha Americana, pelas empresas Booz Allen & Hamilton e Lockheed Aircraft Corporation
como resultado de investimentos feitos pelo Departamento de Defesa dos EUA (DOD), cujo
objetivo era melhorar os resultados com o uso de novas técnicas e ferramentas.
A técnica PERT utilizava o método das flechas e foi aplicada no Projeto Polaris, que
consistia na construção de um míssil. Essa atividade envolveu cerca de 9.000 subempreiteiros
e 250 fornecedores, e foi estimado que, sem o uso da técnica, se levariam sete anos para que o
Projeto Polaris ficasse completo. Ao utilizar a técnica, o projeto levou quatro anos para ser
executado. Pode-se verificar, na Figura 6, uma rede PERT.
Figura 6 - Rede PERT
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Fonte: Pinheiro e Crivelaro (2014, p.97).

A sigla CPM também vem do inglês Critical Path Method e significa método do
caminho crítico que foi desenvolvido pela empresa DuPont em 1957, quando os matemáticos
Morgan Walker e James Kelley perceberam que a forma mais eficiente de se reduzir o prazo de
um projeto de engenharia era encontrar as atividades que mais demandavam tempo em relação
às demais atividades envolvidas nas etapas do projeto. A sequência dessas atividades ficou
conhecida como caminho crítico, e, ao utilizar o método, a empresa DuPont reduziu em 25% o
prazo de manutenções programadas. Pode ser vista, na Figura 7, uma rede CPM que utiliza o
método dos blocos.

Figura 7 - Rede CPM

Fonte: Pinheiro e Crivelaro (2014, p. 97).

De acordo com Pinheiro e Crivelaro (2014), os programas distintos PERT e CPM se
fundiram em um único e indicam as atividades a serem realizadas e sua precedência, dessa
forma, torna-se possível observar a coerência do planejamento, estimar a duração das atividades
e da obra, identificar as atividades críticas e a folga das demais atividades que não são críticas.
A técnica da rede PERT/CPM desenvolve a rede por uma abordagem determinística e
probabilística, ao utilizar o relacionamento e o tempo de cada atividade (ANTUNES, 2008).

3.3.4 Gráfico de Gantt

O gráfico de Gantt, também conhecido gráfico ou diagrama de Gantt de barras, foi
criado pelo engenheiro mecânico norte-americano Henry Gantt. Ele apresentou em 1903, para
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a American Society of Mechanical Engineers (ASME), em português, Sociedade Norteamericana de Engenheiros Mecânicos, um trabalho que descrevia um método gráfico de
acompanhamento dos fluxos de produção, o qual denominou de “A graphical daily balance in
manufacture” (Um controle gráfico diário de produção, em português), e esse gráfico foi
utilizado na Primeira Guerra Mundial para a construção de navios de guerra.
De acordo com Queiroz (2001), o diagrama de Gantt apresenta facilidade de execução
e de visualização tanto de técnicos da área e leigos, e essa facilidade de visualização permite
que a comunicação entre contratante e contratado seja favorecida. A representação das
atividades é por meio de uma barra horizontal, com seu início e término bem definidos.
O cronograma de Gantt é uma ferramenta de controle muito importante, pois é um
gráfico simples, fácil de ser lido, visualmente atraente e apresenta, de forma prática, a posição
de cada atividade pelo período de tempo, a fim de que seja fácil se retirar informações a respeito
do cronograma. O comprimento da barra representa a duração da atividade, e as datas de início
e fim podem ser consultadas nas subdivisões da escala de tempo (MATTOS, 2010). Como pode
ser observado na Figura 8, o gráfico de Gantt, também conhecido como gráfico de barras, é
uma representação prática do cronograma.

Figura 8 - Gráfico físico

Fonte: Pinheiro e Crivelaro (2014, p. 95).

De acordo com Mattos (2010), o cronograma é uma ferramenta importante, pois é uma
forma de fácil leitura das atividades ao longo do tempo. Dessa forma, ao se elaborar o
cronograma, é possível se acompanhar as atividades e verificar os parâmetros de tempo das
atividades e o tempo total da obra.
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Segundo Neumann (2017), o cronograma é criado pela análise do caminho crítico, pois
por este se obtém a data mínima do prazo da obra e podem-se encontrar as datas de início e fim
das atividades. A elaboração do cronograma é uma atividade essencial para o controle da obra,
pois, pelo cronograma, é possível se verificar a ordem de execução das atividades, o prazo e
duração delas.
O gráfico de Gantt, além de representar o cronograma, pode também ser uma ferramenta
útil para o controle de gastos por meio do cronograma físico-financeiro, que consiste na
visualização dos custos previstos em cada etapa paralelamente ao longo da duração das mesmas,
além de apresentar os registros dos gastos em um período e o registro dos gastos acumulados.
Segundo Pinheiro e Crivelaro (2014), para que um empreendimento tenha sucesso, o
acompanhamento do cronograma físico financeiro é indispensável.
Os recursos financeiros de uma obra são distribuídos ao longo do tempo conforme a
execução da obra no pagamento de insumos serviços e contratações, dessa forma, o cronograma
físico-financeiro é uma forma de se apresentar um cronograma com o desembolso dos custos
diretos, pois geralmente o cronograma apresenta os custos diretos mensais de uma obra, além
de permitir que sejam observados os custos das atividades (LISBOA, 2018). Como é possível
se verificar na Figura 9, o gráfico de Gantt pode ser utilizado no controle dos gastos da obra.

Figura 9 - Gráfico físico-financeiro

Fonte: Pinheiro e Crivelaro (2014, p. 96).

Como o gráfico de Gantt foi criado originalmente, não era possível se verificar a relação
das atividades, o caminho crítico e a folga das atividades, então, planejadores introduziram os
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dados da rede PERT/CPM e essa versão é conhecida como cronograma integrado GanttPERT/CPM, ou cronograma Gantt-PERT/CPM-Roy, em homenagem ao estudioso francês B.
Roy (MATTOS, 2010). Essa versão aprimorada do gráfico de Gantt possibilitou a adição de
mais informações ao cronograma como a dependência das atividades, o caminho crítico e a
folga das atividades no formato de barras horizontais. Como pode ser visto na Figura 10, ao se
adicionar os valores obtidos na rede PERT/CPM ao gráfico de barras, proporciona-se a
visualização das atividades críticas e da folga e relação das atividades não críticas.
Figura 10 - Cronograma mostrando caminho crítico e folgas

.
Fonte: Mattos (2010, p. 189).

De acordo com Lisboa (2018) o cronograma de Gantt, como é utilizado atualmente, na
sua forma integrada com a rede PERT/CPM, é uma ferramenta de controle prática, eficaz e
envolvente na leitura explanação de dados, pois mostra as atividades de forma simples em
relação ao tempo e das atividades entre si. Pode ser observado, na Figura 11, um exemplo de
gráfico de Gantt.
Figura 11 - Modelo de Cronograma de barras tipo Gantt
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Fonte: Multiplus (2020).

3.3.5 Curva S

A Curva S é uma ferramenta utilizada no controle da obra, é um dispositivo gráfico que
proporciona uma visão geral dos custos do empreendimento; no eixo vertical estão os
percentuais acumulados de serviço previstos ao longo do tempo que estão representados no eixo
horizontal, onde ocorre o registro dos serviços percentuais acumulados reais e as diferenças
entre o estimado e o real são comparadas (QUEIROZ, 2001).
Segundo Martins (2017), as estimativas dos custos estão diretamente relacionadas às
atividades do cronograma, então, um gráfico de custos acumulados x tempo, representado por
uma forma de curva S, é uma ferramenta de referência importante, pois possibilita uma visão
geral da linha de base. Assim, essa ferramenta proporciona fácil visualização do registro e
verificação do andamento da obra.
Pela curva S é possível se comparar o avanço do projeto, essa ferramenta é um
subproduto da estrutura analítica de projeto, que é utilizada como referência para a elaboração
do orçamento (MATTOS, 2010). Por isso, a estrutura analítica de projeto, o cronograma de
obra e a curva S estão relacionados, uma vez que os custos e atividades do cronograma estão
ligados diretamente, gerando uma visão referencial da linha de base, que é representada pela
curva S , um gráfico que representa os custos acumulados de acordo com o tempo da obra,
como é possível se observar na Figura 12.

Figura 12 - Relação entre EAP, cronograma e Curva S
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Fonte: Mattos (2010, p. 353).

3.3.6 Princípio de Pareto e curva ABC

O princípio de Pareto, ou análise de Pareto, é uma técnica utilizada para se selecionar
prioridades, nesse princípio a maior quantidade de efeitos ou ocorrências está diretamente
ligada a uma quantidade pequena de causas e também conhecido como princípio 80-20, ou lei
20/80. De acordo com Maximiliano (2011), ao se focar em poucas causas significativas, a
maioria dos problemas se solucionam, assim, o primeiro problema a ser resolvido deve ser
encontrar as prioridades, ou seja, as causas dos problemas que geram maior dano.
Segundo Mattos (2010), o princípio de Pareto pode ser verificado na prática – cerca de
20% dos das causas estão associados a 80% dos efeitos, que são atrasos, dessa forma, é possível
se notar que poucos fatores são responsáveis pela maioria dos problemas, pelo não cumprimento
da programação, por isso o diagrama de Pareto é uma ferramenta utilizada pelo gestor da obra
para identificar os erros mais comuns e tomar as providencias necessárias para eliminar ou
reduzir o erro.
A ferramenta possibilita se reconhecer problemas ou elementos críticos do processo,
assim, prioriza as medidas cabíveis para a devida correção de desvios, conforme a relação de
concentração, e classifica e organiza por classe, categoria ou grupo os elementos do processo
(MARTINS, 2017). O gráfico de Pareto permite a otimização da resolução de problemas que
afetam o bom desempenho da obra. A Figura 13 ilustra o princípio 80-20 de Pareto.

Figura 13 - Princípio de Pareto
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Fonte: Maximiliano (2011, p. 91).

Segundo Maximiliano (2011), a curva ABC é a representação gráfica do princípio de
Pareto. Essa ferramenta é utilizada na indústria da construção para o planejamento e distribuição
dos produtos organizados em nível; os itens que são classificados como A correspondem aos
20% dos materiais que têm um custo total de cerca de 80%, os itens da classe B são
intermediários entre as classes A e C; cerca de 30% dos materiais correspondem ao custo de
15%; e, por fim, a classe C é composta por 50% dos materiais, mas com 5% de valor total
(PINHEIRO; CRIVELARO, 2014). É possível se verificar, na Figura 14, a curva ABC de
estoque relacionada ao princípio de Pareto.

Figura 14 - Curva ABC de Estoque Relacionada ao Princípio de Pareto
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Fonte: Pinheiro e Crivelaro (2014, p. 66).

3.3.7 Linha de base

Linha de base é o nome para se denominar o plano de trabalho original, sua função é
nortear a fase em que o projeto se encontra; pode-se utilizar a linha de base para diversas partes
do projeto como linha de base do escopo, que se refere à declaração do escopo; linha de base
do custo, que comporta o orçamento do projeto; linha de base do cronograma, que pode ser a
rede e o gráfico de Gantt; plano de gerenciamento do projeto, que é o resultado do planejamento
do empreendimento (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014).
Mattos (2010) denomina de linha de base, ou baseline em inglês, o planejamento inicial
aprovado pela equipe executora, essa linha de base tem como função ser o referencial para a
equipe do projeto e auxiliar para que o planejador tenha uma referência ao acompanhar a
execução da obra. Dessa forma, quando desvios da linha de base ocorrerem, o planejador terá
como referência a linha de base e tomará as medidas necessárias para a correção ou poderá
indicar quais atividades estão adiantadas.
A linha de base pode sofrer alterações durante a execução do projeto, e, quando os
desvios entre a linha de base e o real executado são discrepantes no decorrer da obra,
recomenda-se a elaboração de uma nova linha de base; cabe salientar que a linha de base é uma
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ferramenta poderosa no controle da obra, uma vez que facilita a tomada de decisão quando os
desvios são detectados (MATTOS, 2010).

3.3.8 Histograma

De acordo com Martins (2017), o histograma é caracterizado como um gráfico de barras,
no qual os dados são distribuídos na horizontal por intervalos e a quantidade desses valores é
colocada na vertical, dessa forma, podem-se verificar, em apenas uma variável e em um
intervalo específico, a tendência central dos valores, sua viabilidade e se existe variação padrão,
assim, ao se obter essas informações, poderá se ter dados para a aplicação de melhorias.
O histograma pode ser feito para se administrar recursos e é conhecido como histograma
de recursos. Segundo Mattos (2010), o histograma de recursos é um gráfico de colunas que
representa a quantidade de algum recurso por uma medida de tempo. Dessa forma, é possível
se alocar os recursos com maior facilidade pois a ferramenta é dinâmica e permite visualização
facilitada dos recursos alocados.
Segundo Pinheiro e Crivelaro (2014), o histograma de materiais indica a quantidade de
material que será necessário para as atividades, contribuindo para o planejamento das compras,
entregas e dimensionamento do canteiro de obras; o histograma de pessoal permite se planejar
o canteiro de obras, pois é possível se verificar a quantidade de operários que estarão ao mesmo
tempo na obra, ou seja, alocam-se os funcionários para se evitar superlotação e a fim de que a
mesma equipe esteja em mais de uma atividade. Pode ser vista, na Figura 15, a representação
de um histograma de recurso de mão de obra relacionado ao tempo mais cedo de um
cronograma.
Figura 15 - Histograma de recursos no tempo mais cedo
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Fonte: Mattos (2010, p. 231).

3.3.9 Alocação e nivelamento de recursos

De acordo com Mattos (2010), recursos são insumos indispensáveis para que as
atividades sejam realizadas e podem ser classificados em mão de obra, equipamento, material
e dinheiro, assim, a alocação de recursos é a atribuição dos recursos de acordo com as atividades
planejadas e é realizada com base na rede PERT/CPM, gerando um histograma que pode
apresentar grandes oscilações as quais devem ser atenuadas pelo nivelamento de recursos para
que a utilização dos recursos seja otimizada.
O nivelamento de recursos é caracterizado como o processo de suavização do
histograma, de forma que os recursos sejam distribuídos da maneira mais uniforme possível; as
atividades não críticas podem ser alocadas dentro do prazo respeitando suas predecessoras,
assim, os picos e vales são atenuados com a mudança de recurso das atividades não críticas
(MATTOS, 2010). Podem ser observados, na Figura 16, alguns recursos contidos na Figura 15
que foram alocados; o resultado foi um histograma mais nivelado e houve diminuição do pico
da quantidade de diárias em um único dia.

Figura 16 - Histograma com nivelamento de recursos
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Fonte: Mattos (2010, p. 232).

3.3.10 Diagrama de Ishikawa

Diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito ou diagrama 4M, foi desenvolvido
em 1943, por Kaoru Ishikawa, na Universidade de Tóquio, e foi aplicado pela primeira vez na
Kawasaki Steel Works. Trata-se de uma ferramenta que estabelece figuração possível de se
identificar as relações entre um efeito assim como as causas prováveis desse efeito.
O formato do Diagrama de Ishikawa se assemelha a uma espinha de peixe, uma seta na
horizontal que aponta para o efeito ou sintoma, que pode ser uma irregularidade ou necessidade
não satisfeita. Essa ferramenta permite se identificar as sucessivas causas e intensidade dos
efeitos (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014).
Segundo Ramos (2013), existem inúmeras utilizações para o diagrama de causa e efeito,
como, por exemplo, como método de registro de ideias geradas e para revelar relações que não
foram detectadas entre causas além de evidenciar a origem do problema. Por ser rico em
detalhes, esse diagrama apresenta o desempenho da equipe na investigação das causas.
Por apresentar uma estrutura hierárquica, o Diagrama de Ishikawa pode estruturar
problemas ou oportunidades de melhoria e seus respectivos efeitos sobre serviços ou produtos
oferecidos, de forma gráfica e sintética, permitindo o controle, de forma sistemática, dos
processos de forma separada e apresenta controle mais eficaz do processo (RAMOS, 2013). A
Figura 17 representa um exemplo de Diagrama de Ishikawa, para qualidade da alvenaria.
Figura 17 - Diagrama de Ishikawa
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Fonte: Pinheiro e Crivelaro (2014, p. 22).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como foi observado, ao produzir um planejamento de forma lógica e racional, a empresa
usufrui de instrumentos baseados em critérios técnicos fáceis de serem interpretados e
manuseados, ficando à frente de empresas que, ao não executaram o planejamento e controle
de forma correta ou até mesmo não terem planejamento, na maioria das vezes obtêm resultados
desastrosos como atrasos sem justificativa, gastos a mais do que estava previsto, indisposição
com o contratante, podendo chegar a litígios judiciais (MATTOS, 2010).
Com os resultados, foi possível se verificar que a utilização das ferramentas para o
planejamento e controle de obras foi indispensável para a melhoria dos processos, por meio da
obtenção de informações como prazo, utilização dos recursos e produtividade.
Segundo Pinheiro e Crivelaro (2014), produtividade significa produzir mais, no menor
tempo possível, com a menor utilização de recursos como mão de obra, máquinas e
equipamentos, dessa forma, a empresa, ao focar em produtividade, reduz os custos de produção
e se torna mais competitiva.
Para que a aplicação das ferramentas seja eficaz, os dados devem ser devidamente
coletados, tratados e analisados, cabendo à empresa se comprometer a coletar os dados de forma
adequada, analisá-los devidamente e tratá-los de forma correta, caso contrário, pode ter sérios
problemas ao se basear em informações obtidas de forma errônea (MARTINS, 2017).

5 CONCLUSÃO
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Com a realização do presente trabalho, foi possível se verificar que as ferramentas
utilizadas no planejamento e controle de obras são importantes para as empresas que buscam o
processo de melhoria contínua em seus projetos. Essas ferramentas servem para a verificação
de dados, acompanhamento de obra, auxiliam na tomada de decisão e garantem mais facilidade
na comunicação e locação dos recursos disponíveis.
O planejamento e controle de obra garantem que diversos aspectos do projeto sejam
atendidos como qualidade de execução, tempo de entrega de acordo com o cronograma,
comparação dos gastos reais com gastos previstos. Esse processo, como foi mostrado
anteriormente, não é isolado e depende de diversos setores da empresa e de todos os envolvidos,
seja de forma direta ou não com o empreendimento.
Para que a utilização das ferramentas obtenha êxito, são imprescindíveis o correto
levantamento, análise e tratamento dos dados e a escolha correta da ferramenta para cada
situação do empreendimento, juntamente com a correta interpretação dos dados, fatores
fundamentais para que a função de cada ferramenta seja alcançada.
Por fim, o trabalho obteve êxito em evidenciar a importância das ferramentas para o
planejamento e controle de obras, para que as empresas otimizem seus resultados e se
destaquem. Dessa forma, as empresas que utilizam meios de potencializar seus ganhos,
aumentando a eficiência dos seus processos e utilizando a menor quantidade de recursos e
tempo, são as que se sobressaem no mercado de trabalho.
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