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Resumo
A

implementação

de sistemas

de

planejamento

e

controle físico

de

empreendimentos habitacionais, por parte das construtoras, demonstra papel
fundamental no cumprimento ou não dos prazos estabelecidos e da produção
planejada, devido principalmente à sua ligação direta com o controle de custos e às
relações contratuais com os clientes. Há, porém, que se considerar que um sistema de
planejamento e controle, implementado de modo ineficaz, gera desestímulo e
desconfiança nas equipes com relação aos resultados apresentados, estimulando-se
assim a criação de controles paralelos e aleatórios, muitas vezes com informações
desencontradas em relação aos objetivos e padrões estabelecidos pelas empresas.
Neste trabalho é abordada a avaliação do planejamento físico de empreendimentos
habitacionais com base em programações de longo, médio e curto prazo, no que tange
ao desempenho e análise de sua aplicação em simultaneidade, analisando-se as
principais características do sistema e os resultados em empreendimentos de
características semelhantes. É proposto o modelo de planejamento integrado, com
base em algumas experiências práticas do autor em sua atuação profissional. Esse
modelo toma como base os já consagrados conceitos de Last planner e lookahead,
desenvolvidos ao longo das décadas de 80 e 90, porém com algumas alterações
estruturais a fim de se obter uma melhor vinculação com o planejamento de longo
prazo. Dois vetores direcionam o estudo: os recursos necessários devem estar
disponíveis no momento exato de sua utilização e as metas de produção devem ser
perseguidas e controladas a fim de se obter o resultado desejado, seja com relação aos
percentuais mensais planejados, ou seja, com relação à entrega da obra na data
prevista.

Palavras-chave: Planejamento operacional; Sistema de planejamento integrado;
Sistema Last Planner de controle da produção; Gerenciamento de valor agregado.

Abstract
Methodology for the physical planning of real estates
The implementation of systems of real estates’ planning and physical control by
construction companies, has a fundamental role in the accomplishment or not of
established deadlines and planned production, due to its direct connection with costs
control and agreement relations with clients. It is necessary, on the other side, to
consider that a system of planning and control, implemented in an inefficient way,
causes demotivation and suspiciousness in teams in relation to the results presented,
therefore, stimulating the generation of parallel and desultory controls, at most times
with information not aligned with objectives and patterns established by companies. This
work presents the evaluation of physical planning of real estates based on programs of
short, medium and long term, in terms of performance and analysis of its application in
concurrence, analyzing the main characteristics of the system and the results in
constructions which have similar characteristics. It is proposed the model “integrated
planning”, based on some practical experiences of the author in his professional
activities. This model is based on the well known concepts of Last planner and
lookahead, developed throughout the 80´s and the 90´s, though it has some structural
changes in order to obtain a better connection with the long term planning. Two vectors
direct the study: the necessary resources should be available at the exact moment of its
use and the goals of production should be followed and controlled in order to obtain the
desired results, considering the monthly planned percentages, or, in relation to the
delivery of the construction work on the planned deadline.

Key words: Operational planning, System of integrated planning; System Last Planner
of production control; Earned Value Management.
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1 INTRODUÇÃO

Os projetos (empreendimentos habitacionais) envolvem o desenvolvimento de
algo que nunca foi feito antes, portanto, único. Edifícios já foram construídos, mas cada
nova unidade lançada é única, com proprietários diferentes, projeto próprio, localização
específica, construtor diferente e fornecedores diferentes (PMBOK, 2004).
Yazigi (1999) identifica que a afinidade entre empreendimento e planejamento é
evidente. Empreender significa realizar algo que se tem em vista, planejar é pensar
antes de agir, levar o futuro em consideração, olhar para frente, refletir sobre o futuro,
não passivamente, mas preparando-se para o inevitável, prevenindo o indesejável e
controlando o que for controlável. Planejar é o oposto de improvisar: é não se deixar
levar pelas circunstâncias, deixar rolar. Planejar envolve fazer acontecer.
Um planejamento adequado, antes de se iniciar o processo de produção, evita
perda de tempo, ociosidade de mão de obra e equipamentos e distorções no
abastecimento de materiais, resultando em perda de qualidade, baixa produtividade e
perdas financeiras. Cimino (1987) cita que o tempo empregado no planejamento é
amplamente compensado, evitando perdas que podem chegar a proporções elevadas e
assegurando a participação nas soluções de todos os setores da empresa, reduzindo
ao mínimo a possibilidade de erros.
O planejamento e o controle dos prazos, além de dar suporte aos
empreendimentos, para que sejam entregues no prazo contratual, acordado com os
clientes, visam obter um desempenho das obras conforme os parâmetros iniciais
definidos pela empresa, pelos gerentes e pela equipe da obra. Para que se obtenha
sucesso, essa tarefa necessita de alto grau de comprometimento de todos os
envolvidos.
Akkari (2003) enfoca que o planejamento da produção cumpre um papel
fundamental no gerenciamento dos empreendimentos. Seu papel pode variar
dependendo da filosofia e necessidade de cada organização, mas o planejamento é
sempre um ingrediente essencial para a função gerencial.
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1.1

Justificativa

Atualmente, mesmo com a tecnologia definitivamente incorporada a vários
processos e produtos, a cadeia produtiva da construção civil ainda é ineficiente do
ponto de vista operacional. Há espaço para melhorias, sendo que o planejamento e
controle da produção podem ajudar as empresas construtoras nesse aspecto.
No Japão, cerca de 67% do tempo é gasto com planejamento e 33% com
execução. Nos EUA esses percentuais passam respectivamente para 40% e 60%,
quase se invertem. O tempo total dos japoneses é 15 a 20% menor do que o tempo
total dos americanos: melhor planejamento, melhor aproveitamento do tempo
(THOMAZ, 2001, apud JURAN, 1993).
O enfoque do planejamento físico de empreendimentos deve ser abrangente e
preciso, levando em consideração as peculiaridades de cada organização e as reações
dos setores internos à sua implantação. Se extremamente conceituais, as premissas
adotadas podem ser erroneamente interpretadas de modo subjetivo e inadequado.
Pelo fato da construção civil ser uma indústria de caráter nômade, que sempre
cria produtos únicos e quase nunca seriados, que utiliza mão de obra intensiva e pouco
qualificada e onde as responsabilidades são dispersas e pouco definidas (YAZIGI,
1999), nem sempre é possível se criar um padrão de produção a ser seguido por todas
as obras.
De acordo com Olivieri (2004) a construção de edifícios é uma atividade de alta
complexidade, envolvendo um número considerável de insumos, fornecedores e
intervenientes; diversas etapas do processo (projeto, planejamento, execução) ocorrem
simultaneamente, o mesmo acontecendo com vários serviços, na obra.
Young (2008) identifica que os principais problemas que podem ocorrer em
projetos são:
•

o cronograma: o trabalho toma mais tempo do que o planejado;

•

o esforço planejado: as tarefas não estão detalhadas cuidadosamente para chegar a
estimativas exatas;

•

os recursos não são disponibilizados quando prometido;
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•

dificuldades técnicas: a tecnologia não funciona ou é inadequada;

•

uma ausência imprevista de recursos, equipamentos ou materiais;

•

controle inadequado: o monitoramento não está funcionando eficazmente;

•

falhas na comunicação, levando a mal-entendidos e conflitos.
A falta de um planejamento operacional formal e da vinculação deste aos demais

níveis de planejamento resulta na falta de planos de alocação de materiais,
equipamentos e mão-de-obra, acarretando, via de regra, a utilização ineficiente desses
recursos. De uma forma geral, a excessiva informalidade dificulta o estabelecimento de
consistência entre diferentes níveis de planejamento, dificultando a comunicação entre
os vários setores da empresa.
Para Olivieri (2004), atividades mal planejadas comprometem em muito a
qualidade da produção nas obras. Fatores motivadores da empresa com relação aos
funcionários, como possibilidades de promoção, êxito pessoal e responsabilidade
outorgada também influenciarão muito nos resultados obtidos. A produtividade poderá
ser aumentada e os custos reduzidos, tendo como base um mesmo empreendimento e
uma mesma empresa por meio da adoção desses fatores.
Em boa parte dos casos são precários os controles das tarefas realizadas em
uma obra. Predominam assim os controles “paralelos” criados pelos engenheiros de
obras, que normalmente consideram apenas parte do processo. Esses controles
normalmente são realizados em estruturas diferentes dos instrumentos de orçamentos,
planejamento e controle, o que acaba por dificultar as análises.
Assumpção (1996) identifica que os edifícios para empreendimentos imobiliários
são construídos, na sua maioria, com processos construtivos tradicionais, que permitem
que se estabeleçam relações entre as obras, no que se refere à padronização de
serviços e de sequências entre serviços, bem como a possibilidade de se parametrizar
indicadores de produção. Por meio destes indicadores, podem-se gerar informações
sobre as principais variáveis de produção dos empreendimentos que tiverem a mesma
tipologia.
Mesmo com investimentos em treinamentos, procedimentos, processos,
ferramentas e estruturas em gerenciamento de projetos, ainda é possível observar uma
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série de problemas ligados a essa prática, sendo que muitos deles estão relacionados a
uma das variáveis de grande importância: o tempo. Projetos atrasam e torna-se difícil
quantificar o custo desse atraso. Mas é certo que existe um custo e é certo também que
atrasos geram insatisfação por parte do cliente, equipe ou outros envolvidos (BARCAUI
et al, 2006).
Pessoa (2003) aponta que o gerenciamento de projetos é necessário devido ao
alto número de fatores influentes em um empreendimento, conforme demonstrado na
Figura 1.
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Figura 1 – Fatores influentes em um empreendimento
Fonte: Pessoa (2003)
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Os empreendimentos atrasam por motivos diversos, como falta de um
planejamento bem elaborado e detalhado, incompatibilidade ou falta de projetos, falta
de mão de obra especializada, problemas com o fornecimento de materiais e
equipamentos e condições climáticas adversas.
Em alguns casos, a constatação de que os empreendimentos serão concluídos
fora do prazo acordado ocorre apenas na fase final de sua execução. Esse fato coloca
as empresas em situação complicada perante seus clientes e o mercado, reduzindo as
opções de planos de recuperação imediatos e a atenuação dos impactos causados. Há
que se considerar, ainda, que os resultados financeiros dos empreendimentos podem
ser comprometidos devido a esse atraso.
Para Mulcahy (2007) a maioria dos gerentes de projetos simplesmente trabalha
no projeto e torce para conseguir cumprir o prazo. Essa prática diminui a confiabilidade
do projeto e da equipe que nele atua. Além disso, muitos projetos são focados na
detecção de variações de produção somente após o evento ocorrido.
Algumas empresas, por limitações de recursos ou estratégia gerencial, acabam
por adotar métodos simples de planejamento para seus empreendimentos, abrindo mão
de um ou mais níveis de análise. Tal fato pode comprometer os resultados esperados
ou limitar a qualidade das informações.

1.2

Objetivo

O objetivo principal da dissertação desenvolvida é:

analisar e avaliar o planejamento físico de longo, médio e curto prazo
aplicados de forma integrada em empreendimentos habitacionais.
São levantados os aspectos positivos e negativos da integração do planejamento
físico em relação a:
•

eficácia na conclusão do empreendimento no prazo previsto;

•

eficácia no cumprimento das metas mensais de produção estabelecidas;
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•

melhoria da qualidade do planejamento e gerenciamento da obra, através da adoção
de ferramentas complementares ao sistema Last Planner;

•

relatórios que demonstrem as informações geradas para outros processos, como
suprimentos, custos e comunicações.

1.3

Resumo do método de pesquisa

O trabalho foi dividido em três etapas principais, conforme ilustrado na Figura 2.

Etapa 1

Etapa 2

Seção 1

Introdução

Seção 2

Gerenciamento de projetos

Seção 3

Planejamento e controle da produção

Seção 4

Sistema integrado de planejamento modelo proposto

Seção 5

Aplicação prática

Seção 6

Conclusões e recomendações

Etapa 3

Figura 2 – Etapas e seções
Fonte: Elaborado pelo autor
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A primeira etapa, composta pelas seções 1, 2 e 3, compreende uma pesquisa
bibliográfica a respeito do planejamento e controle físico de empreendimentos
habitacionais, analisando aspectos referentes ao gerenciamento de projetos e seu
vínculo com os níveis de planejamento de longo, médio e curto prazo.
A segunda etapa, composta pela seção 4, consiste na análise e proposta de um
modelo

de

planejamento

integrado

aplicado

às

obras

de

empreendimentos

habitacionais.
A realização de dois estudos de caso, em empreendimentos que adotaram o
modelo de planejamento integrado durante sua execução, é abordada na terceira
etapa, compreendida pelas seções 5 e 6.

1.4

Estrutura do trabalho

Na seção 2 são apresentados os principais conceitos de gerenciamento de
projetos, em especial no que diz respeito ao planejamento e controle de escopo, prazo
e custo em projetos voltados à indústria de construção civil.
Na seção 3 são abordados os conceitos de planejamento e controle da
produção. Nesta seção é apresentado o método Last Planner de controle da produção,
base para o modelo de planejamento integrado proposto na seção 4. É realizada
também uma abordagem teórica em relação aos níveis de planejamento de longo,
médio e curto prazo.
Um novo modelo de sistema integrado de planejamento é proposto e
apresentado na seção 4. São analisadas as principais interferências entre os níveis de
planejamento e abordado o passo a passo na implantação do modelo.
Na seção 5 são apresentados os resultados práticos obtidos em dois estudos de
caso provenientes de empreendimentos que implantaram o modelo de planejamento
integrado.
As conclusões em relação ao sistema analisado e recomendações para
trabalhos futuros são apresentados na seção 6.
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1.5

Premissas

Buscou-se, em todas as etapas dessa pesquisa, o estudo do planejamento físico
em empreendimentos habitacionais, em especial aos que estão inseridos nas seguintes
premissas:
•

de segmento econômico, ou seja, voltados principalmente às classes com renda
familiar na faixa de 3 a 6 salários mínimos;

•

inseridos no programa “Minha Casa Minha Vida” do governo federal;

•

compostos por casas (térreas ou assobradadas) ou prédios com o máximo de seis
pavimentos, com ou sem elevador;

•

realizados por empresas de grande porte;

•

equipe técnica da obra envolvida diretamente na produção, e não apenas no
acompanhamento gerencial de parceiros;

•

produção financiada por agente financeiro, permitindo folga no fluxo de caixa;

•

devido à folga no fluxo de caixa, possibilidade de aquisição e pagamento antecipado
de alguns insumos estratégicos, a fim de se obter uma melhor negociação com
fornecedores;

•

parcerias em larga escala com fornecedores de materiais e serviços, tais como aço,
concreto, blocos, revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas e telhados.
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2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Nesta seção são apresentados os principais conceitos de gerenciamento de
projetos aplicados à construção civil, no que tange às áreas de escopo, tempo (prazo) e
custos. A estruturação dos conceitos segue a linha metodológica do PMI (Project

Management Institute), e do guia PMBOK® (A guide to the Project Management Body of
Knowledge). Os conceitos desse guia podem ser aplicados em qualquer área, tal como
indústrias petroquímica, farmacêutica, alimentícia e naval, além dos setores de
comércio e serviços.
Devido às adaptações conceituais necessárias e também às particularidades do
setor, no caso da construção civil, o guia PMBOK possui aplicação restrita, pois boa
parte das empresas, mesmo que organizadas por projetos, implantam apenas parte do
gerenciamento de projetos proposto pelo guia.

2.1

Conceitos básicos

Possi (2004) cita que a gerência de um projeto é a transformação de uma idéia
proposta ou uma necessidade de mudanças em resultados concretos. Os trabalhos
executados pelas empresas e organizações têm o objetivo de atender às necessidades
da sociedade. Esses trabalhos são resultados de serviços repetitivos e continuados e
de serviços únicos e temporários. Os serviços repetitivos podem ser chamados de
processos, e os serviços únicos e diferentes entre si podem ser chamados de projetos.
Para Ballard (2000), a indústria de construção civil, em quase sua totalidade, é
organizada em projetos, sendo que a teoria e a prática da produção são fortemente
influenciadas pelos conceitos do gerenciamento de projetos.
De acordo com o PMBOK (2004), um projeto é um esforço temporário
empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, que possui como
principais características:
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•

ser temporário: todos os projetos possuem um início e um final definidos. O final é
alcançado quando os objetivos do projeto forem atingidos, quando se tornar claro
que os objetivos não serão ou não poderão ser atingidos ou quando não existir mais
a necessidade do projeto e ele for encerrado;

•

gerar produtos, serviços ou resultados exclusivos, ou seja, não existem dois projetos
iguais, apenas semelhantes;

•

estar baseado na elaboração progressiva: significa desenvolver em etapas e
continuar por incrementos, detalhando as atividades e operações conforme o
conhecimento sobre o projeto que aumenta.
Existem cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos que se inter-

relacionam, são eles: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e
encerramento. A Figura 3 ilustra a interdependência entre esses grupos e a Figura 4
ilustra a duração de cada grupo durante o ciclo de vida do empreendimento.

Iniciação

Planejamento

Monitoramento e
controle

Execução

Encerramento

Figura 3 – Grupos de processo de gerenciamento de projetos
Fonte: PMBOK (2004)
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Nível de atividades

Planejamento
Execução
Iniciação

Monitoramento e
controle
Encerramento

Fase inicial

tempo

Fase final

Figura 4 – Grupos de processo durante o empreendimento
Fonte: Possi (2004)

Além dos grupos de processos, o gerenciamento de projetos considera nove
áreas de conhecimento, que também se inter-relacionam, denominadas: integração,
escopo, tempo (ou prazo), custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos
e aquisições. Para o setor da construção civil, por possuir processos mais específicos,
são acrescentadas e analisadas as áreas de segurança, meio-ambiente, finanças e
reivindicações.
Para muitas pessoas, o gerenciamento de projetos é encarado como sinônimo
de elaboração de cronograma. Na prática, sabe-se que, apesar do cronograma ser a
cara do projeto, gerenciar projetos é uma atividade mais complexa do que isso.
Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e
técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos.
Por outro lado, Ballard (2000) menciona que os conceitos e técnicas de
gerenciamento de projetos, por si só, não provam ser capazes de resolver os problemas
oriundos do planejamento. Dessa forma, a experiência dos profissionais envolvidos
diretamente no gerenciamento e na adoção de processos específicos de planejamento,
se bem alinhados aos principais objetivos do empreendimento, podem melhorar os
resultados alcançados.
É importante ressaltar que, para o presente trabalho, são analisados
principalmente os processos de planejamento e controle e as áreas de conhecimento
de escopo, tempo e custo, conforme ilustrado na Figura 5.
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Planejamento do
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Definição das
atividades
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Definição do
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Estimativa de
duração das
atividades

Orçamentação

Criar a Estrutura
Analítica do
Projeto (EAP)

Desenvolvimento
do cronograma

Verificação do
escopo

Controle do
cronograma

Controle do
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Controle de custos

Legenda

Grupos de processos

Áreas de
conhecimento

Principais itens de
análise

Figura 5 – Grupos de processo e áreas de conhecimento
Fonte: PMBOK (2004)

2.1.1 Processo de planejamento

O processo de planejamento, quando bem alinhado aos conceitos do PMI
(Project Management Institute), visa estabelecer critérios, rotinas e práticas a serem
seguidas durante a condução de um empreendimento. O planejamento pode ser
considerado como a base primordial da pirâmide; o alicerce do gerenciamento de
projetos. Se o processo de planejamento não corresponde aos resultados esperados,
todos os demais processos terão seus resultados comprometidos.
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Pode-se considerar que muitos projetos não terminam exatamente conforme o
planejado. Por mais cuidado que se tenha ao fazer o planejamento, é certo que alguns
aspectos do problema vão produzir surpresas. Cronogramas físicos e orçamentos
rígidos raramente funcionam e, uma vez que as mudanças são inevitáveis, controlar
seu impacto é um aspecto importante de gerenciar um projeto.
Formoso et al (2001) definem que em função da complexidade típica de
empreendimentos de construção e da variabilidade de seus processos existe, em geral,
a necessidade de dividir o planejamento e controle da produção em diferentes níveis
hierárquicos. Em linhas gerais, pode-se definir três níveis hierárquicos na gestão de
processos, sendo:
•

estratégico: refere-se à definição dos objetivos do empreendimento, a partir do perfil
do cliente. Envolve o estabelecimento de algumas estratégias para atingir os
objetivos do empreendimento, tais como a definição do prazo da obra, fontes de
financiamento e parcerias;

•

tático: envolve, principalmente, a seleção e aquisição dos recursos necessários para
atingir os objetivos do empreendimento (por exemplo, tecnologia, materiais, mão de
obra), e a elaboração de um plano geral para a utilização destes recursos;

•

operacional: relacionado, principalmente, à definição detalhada das atividades a
serem realizadas, seus recursos e momento de execução.
O nível operacional é o que possui maior correlação com os grupos de processo

apresentados na figura 3, pois se enquadra nas atividades voltadas à produção física
do empreendimento.
O

planejamento

deve

ter

certo

grau

de

formalização

(sem

torná-lo

excessivamente burocrático). Esta medida contribui para garantir a consistência entre
os vários níveis gerenciais e viabiliza a coleta de dados para a retroalimentação do
sistema.
Koskela (2000) cita que aumentar a transparência significa tornar o processo de
produção transparente e observável, ou seja, tornar o fluxo de produção, do começo ao
fim, visível e compreensível para todos os funcionários. Em consequência disso, tem-se
um processo fácil de ser controlado, pois todas as pessoas no fluxo de trabalho são
capazes de, imediatamente, visualizar qualquer desvio na produção.
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2.1.2 Processo de monitoramento e controle

O controle, por meio do acompanhamento e da avaliação, é a função que vai
balizar a ação gerencial. Controlar é identificar e quantificar os desvios relativos às
previsões originais e adotar ações corretivas para se obter os resultados desejados.
Araújo e Meira (1998) definem que o controle gerencial nada mais é que a comparação
sistemática entre o previsto e o realizado, tendo como objetivo fornecer subsídios para
as análises físicas, econômicas e financeiras, além de estabelecer os critérios lógicos
para a tomada de decisões.
Para Monteiro (2006) a partir da comparação do desempenho obtido com o
planejado, verifica-se a real situação do projeto. De acordo com o diagnóstico podemos
adotar ações corretivas e preventivas e possíveis mudanças para trazer o projeto a uma
situação de normalidade (dentro do prazo, custo e com a qualidade esperada).
Pode-se definir que o melhor sistema de controle é o mais simples. O
acompanhamento é o processo pelo qual os progressos do projeto são medidos por
meio do monitoramento, para assegurar que:
•

o trabalho seja executado na ordem certa, conforme definido no planejamento;

•

seja mantido o desempenho planejado - segundo os padrões de qualidade
definidos;

•

os integrantes da equipe estejam bem motivados e comprometidos para concluir
seus planos de trabalho individuais no prazo e dentro do orçamento;

•

os dados dos relatórios de progresso sejam usados para atualizar os formulários do
planejamento e os registros na pasta do projeto.
Young (2008) especifica que a bem comprovada regra dos 80/20, aplica-se no

conceito de que 80% dos resultados provêm de 20% do esforço e os restantes 20% dos
resultados consomem 80% do esforço. Terminar a etapa final de uma parte do trabalho
geralmente pode demorar muito mais do que o esperado e se estender por toda a zona
de folga ou além dela no gráfico de barras.
A prática corrente para controle dos prazos dos projetos é feita por meio da
análise dos cronogramas de barras, objetivando determinar os desvios das durações
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reais em relação às durações planejadas. Esse processo envolve o registro das datas
de início/término das tarefas executadas, de acordo com a periodicidade dos relatórios,
bem como os percentuais de progresso físico das atividades, para que se possa
compará-lo com o programado, conforme demonstrado na Figura 6.

Variação entre o
término da linha de
base e o término
atual projetado

Para as atividades:
Variação nula ou negativa = Verde
Variação até 15 dias = Amarelo
Variação > 15 dias = Vermelho

Variação entre o
término da linha de
base e o término
atual projetado

Figura 6 – Exemplo de relatório tipo sinalizador
Fonte: Elaborado pelo autor

É essencial manter o projeto seguindo pelo caminho certo. Para conseguir isso,
Young (2008) recomenda:
•

que as ferramentas de controle e monitoramento do projeto sejam adequadas ao
tipo de projeto;

•

que a equipe do projeto tenha o melhor desempenho possível e reaja às
necessidades de mudança do projeto à medida que são criados os dados pelo
sistema de controle;

•

que os interessados continuem comprometidos com o projeto e reajam prontamente
às mudanças entendidas como necessárias ao término bem sucedido do projeto.
Para Barcaui et al (2006) o desempenho do projeto deve ser avaliado regular e

continuamente, para que sejam identificadas as variações derivadas da execução do
plano de gerenciamento do cronograma. O processo envolve verificar se os desvios até
a data de status são relevantes e estão dentro dos critérios de aceitação estabelecidos
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no plano de gerenciamento do cronograma e comparar também as produtividades
previstas com as realizadas.

2.1.3 Comunicações e relatórios apresentados

Para Monteiro (2006) um gerente de projetos usa 90% de seu tempo na
comunicação, entre comunicação verbal com a equipe e com os envolvidos e
comunicação escrita, através da troca de e-mails, elaboração de relatórios e
correspondências.
A falta de comunicação, ou a comunicação deficiente, é uma causa importante
de conflitos e atrasos. Assim, torna-se importante definir:
•

quem precisa saber;

•

o que precisa saber;

•

quando precisa saber;

•

com que frequência deve ser informado.
É conveniente e aconselhável utilizar um modelo padronizado de uma página

para relatar os progressos do projeto, principalmente em relatórios direcionados à alta
direção das empresas. O ideal é que se evite gerar volumes de papel em excesso, visto
que muitas pessoas jamais lerão.
Ninguém gosta de receber más notícias, mas o quanto antes elas forem
transmitidas, mais rapidamente será possível reagir para limitar os danos e tomar
providências corretivas.
O processo de comunicações deve ser claro e transparente, evitando a omissão
de dados e informações relevantes. O sistema deve ser eficiente no intuito de evitar que
uma mesma informação seja interpretada de forma diferenciada nos diversos níveis
hierárquicos das empresas.
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2.1.4 Mudanças

Para Young (2008) as mudanças importantes podem ter um efeito desmotivador
sobre a equipe, a menos que seja algo que todos consideraram, segundo os interesses
do projeto. Mudanças representativas só são implementadas depois de uma
consideração cuidadosa das consequências sobre o projeto, e até mesmo sobre outros
projetos em atividade. Uma mudança importante em um projeto pode ter graves
consequências sobre a disponibilidade de recursos para outro projeto.
As mudanças importantes são mais graves e requerem uma investigação mais
profunda antes de permitir sua implementação. Para isso, devem envolver diretamente
a alta gerência do projeto.

2.1.5 Ferramentas utilizadas

Uma gama de programas de computador para gerenciamento de projetos está
disponível atualmente no mercado, desde os relativamente simples e baratos até os
muito caros e sofisticados.
Mulcahy (2007) destaca que os softwares de gerenciamento de projetos
disponíveis podem ser muito úteis para elaborar cronogramas, cenários do tipo “e se” e
relatórios de situação, mas não dizem como gerenciar um projeto. Dessa forma não se
pode obedecer ao software; precisa-se adaptá-lo às necessidades da empresa.
Já Young (2008) cita que o computador moderno oferece o acesso a algumas
técnicas sofisticadas a todo tipo de usuário, casual ou profissional, em programas que
até recentemente eram o domínio dos gurus dos sistemas de informação. Entretanto,
existe uma coisa que o computador não pode fazer em seu lugar. Ele não é capaz de
avaliar o grau de experiência do profissional, escolher as informações adequadas, fazer
um julgamento e tomar a decisão. O computador só é capaz de tomar decisões
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baseadas nas informações introduzidas no programa; se esses dados estiverem
errados, então a solução resultante também será errada.
Com base no conceito descrito acima, pode-se concluir que o projeto é que deve
dirigir o programa de computador, e não o computador dirigir o projeto. Se corretamente
utilizados, os softwares podem trazer enormes benefícios de agilidade nas informações
e qualidade nos dados gerados.
A vantagem da utilização de um programa é que ele permitirá avaliar
rapidamente diferentes cenários e efetuar os cálculos necessários para determinar o
caminho crítico, calcular folgas e a duração total do projeto e, principalmente, permitir
uma análise de cenários.

2.1.6 Recursos humanos

Em geral, a execução do planejamento necessita da participação de várias
pessoas, incluindo um profissional com tempo disponível para processar os dados
coletados e gerar planos de obra, o gerente de produção, que é o principal tomador de
decisões, mestre de obras, subempreiteiros e equipe de suprimentos. Se este trabalho
em equipe não for devidamente gerenciado, dificilmente o processo de planejamento e
controle alcançará um estágio de consolidação.
O gerente do projeto deve possuir a habilidade para avaliar se a autoridade
necessária para que o trabalho seja feito, as ferramentas ideais disponíveis nos
momentos adequados e o apoio ostensivo da gerência são aplicados de forma correta
no seu projeto e, caso sejam encontrados problemas, deve aplicar esforço suficiente
para reorganizar a equipe.
Pessoa (2003) relata que é bom ter sempre em mente que não são documentos
de planejamento e controle que executam o gerenciamento, mas sim pessoas
adequadas. Em geral é a ação do gerente do empreendimento, criando uma motivação
e responsabilidade num ambiente de livre comunicação, que determinará o sucesso ou
desastre de um empreendimento.
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Para Thomaz (2001) a organização de homens, máquinas, processos, etapas,
fornecimentos, estoques e um sem número de detalhes que influem no desempenho de
um canteiro de obras requer técnicas apuradas de gerenciamento e de relacionamento
humano. Nesse aspecto, a atuação dos gerentes intermediários, líderes, mestres e
encarregados é que definirá, em última instância, o melhor ou pior desempenho da
força de trabalho.
Netto (1993) informa que a educação, formação, treinamento, reciclagem e
atualização são palavras de ordem nas empresas que buscam o desempenho. E estão
ligadas a qualquer área de uma empresa. No atual ambiente de competitividade, não
basta, para a empresa, ser enxuta, possuir poucos níveis hierárquicos, agilidade de
decisão e estar inteiramente informatizada, se não houver investimentos permanentes
na melhoria da capacitação dos seus recursos humanos.

2.2

Gerenciamento do escopo em projetos

O gerenciamento do escopo tem papel determinante no gerenciamento do
projeto, visto que possui interferência direta no controle de prazos e custos. Um escopo
mal definido pode atrasar uma determinada tarefa ou até mesmo o projeto como um
todo, gerando consequências como aumento de custos e de riscos, insatisfação de
clientes e desmotivação da equipe envolvida.
O escopo deve ser gerenciado de forma a evitar aumento ou diminuição das
atividades definidas, buscando evitar alterações no meio do processo.
De acordo com o PMBOK (2004), cada projeto exige um balanceamento
cuidadoso de ferramentas, fonte de dados, metodologias, processos e procedimentos,
para garantir que o esforço gasto nas atividades de determinação de escopo esteja de
acordo com o tamanho, complexidade e importância do projeto.
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2.2.1 Estrutura Analítica do Projeto – EAP

Para Barcaui et al (2006) e Ballard (2000) além de organizar a estrutura do
projeto, dividindo o trabalho em partes que possam ser monitoradas e controladas, a
EAP (Estrutura Analítica do Projeto) ou WBS (em inglês, Work Breakdown System) tem
a função de melhorar a precisão das estimativas de duração das atividades, o que é
fundamental para o gerenciamento do prazo do projeto. Quanto melhor detalhada a
EAP, maior o número de entregas e atividades que definirá o projeto.
A padronização da EAP tem importância para o gerenciamento de projetos, já
que por meio dela pode-se ter condições de comparar sua utilização nas diversas
entregas ou entre projetos, abrindo caminho para a criação do histórico da atividade.
Com o histórico, tem-se mais informações para diminuir a incerteza do planejamento,
principalmente na estimativa de duração das atividades, além de um planejamento das
diversas áreas com maior precisão.
Cabe sempre à equipe do projeto analisar a organização e o ambiente onde o
projeto está inserido para definir a real capacidade gerencial e de comunicação que seu
gerenciamento de projetos dispõe, adaptando sua precisão gerencial a esta realidade
por meio do detalhamento da EAP e suas atividades.
Monteiro (2006) destaca que a decomposição é o processo de dividir os
componentes do projeto em componentes menores, mais gerenciáveis e controláveis,
chamados de entregáveis. Não existe uma regra que determine até qual nível a
decomposição deve ocorrer. Entretanto, é aconselhável que chegue até um nível onde
se possa identificar um determinado pacote com relação à estimativa de tempo, custo e
de quantos ou quais recursos podem ser utilizados para realizar o trabalho.

2.2.2 Verificação e controle do escopo

A verificação do escopo consiste em verificar o trabalho em relação à linha de
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base de escopo (EAP), obtendo a aceitação para a formalização das entregas. Pode
ocorrer ao longo de todo o projeto.
Mulcahy (2007) frisa que, para controlar um projeto, é necessário se concentrar
em controlar o escopo, bem como identificar o impacto das mudanças no escopo em
relação às diversas áreas envolvidas (tempo, custo, qualidade).
Para controlar o escopo, é necessário ter uma definição clara do que é o escopo
do projeto e do que pode ser considerado como serviço extra. O escopo extra, mesmo
quando remunerado, deve ser evitado, pois pode prejudicar o dimensionamento da
equipe de trabalho.

2.3

Gerenciamento do prazo em projetos

O prazo é uma das principais áreas de conhecimento estudadas no presente
trabalho. Envolve, acima de tudo, como definir as atividades, fazer o sequenciamento
lógico, definir os recursos e as durações necessárias para sua execução.
Dois pontos principais no gerenciamento de prazos são o nivelamento de
recursos, que permitem um melhor aproveitamento e distribuição dos recursos alocados
ao projeto, e as técnicas de compressão aplicadas, ou seja, como recuperar um
eventual atraso obtido por uma determinada atividade.
Na continuação desse tópico são apresentados, em ordem sequencial de
evolução, os principais itens necessários para a elaboração de um cronograma físico,
iniciando-se pela definição das atividades, que é um processo proveniente do escopo
definido, e terminando no desenvolvimento do cronograma, ou seja, a aplicação
conjunta de todas as ferramentas envolvidas de forma a obter o resultado esperado.
Ballard (2000) define que o gerenciamento do prazo envolve planejamento,
programação e monitoramento. O planejamento decide o que será realizado e em qual
sequência. A programação determina a duração das tarefas e o tempo em que
ocorrem. O monitoramento checa o progresso das tarefas planejadas e registra quando
o trabalho será completado.
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2.3.1 Definição das atividades

A definição das atividades tem papel fundamental no planejamento, execução e
controle de um projeto. Por serem as menores células gerenciais de um projeto, devem
ser bem planejadas e registradas. Por meio de sua realização, são produzidos os
subprodutos do projeto (PMBOK, 2004). Deve-se definir quais as ações necessárias
para se cumprir cada uma das entregas definidas e, consequentemente, o projeto como
um todo.
Assim como citado no gerenciamento do escopo, a decomposição, como
ferramenta da definição das atividades, é definida pelo PMBOK (2004) como a
subdivisão dos pacotes de trabalho do projeto em componentes menores e facilmente
gerenciáveis, chamados de atividades do cronograma.
A definição das atividades pode ser confundida com o desenvolvimento da EAP,
já que o detalhamento do escopo é um processo gradativo e constante durante o
planejamento. Portanto, com a definição das atividades concluída tem-se um
conhecimento maior do escopo e pode-se optar por revisar a EAP criada inicialmente.
Para projetos repetitivos e de características semelhantes, assim como os
empreendimentos imobiliários, as EAP podem ser padronizadas e aproveitadas de
forma repetida para ajudar na organização e controle das atividades.
Barcaui et al (2006) destacam que o detalhamento das atividades:
•

deve ser suficiente para se fazer a estimativa de duração, trabalho e custo da
atividade;

•

deve ser suficiente para se definir as interdependências entre as atividades;

•

deve ser suficiente para se fazer a alocação da atividade para um recurso;

•

deve fazer com que a duração das atividades esteja entre 1% e 10% da duração
total do projeto.
De acordo com Monteiro (2006) o planejamento em ondas sucessivas

(conhecido como rolling wave planning), é uma forma de planejamento de elaboração
progressiva em que o trabalho que será realizado a curto prazo é realizado em
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detalhes, em um nível baixo da EAP, enquanto o trabalho distante no futuro é planejado
para os componentes da EAP que estão em um nível relativamente alto.
As restrições são outro fator importante de definição na fase inicial do projeto.
Controlam o início ou final de uma atividade e o grau de quanto ela poderá ser
reagendada. São classificadas em três categorias, sendo:
•

flexíveis: a atividade pode ser iniciada o mais cedo possível (em inglês, ASAP – As

Soon As Possible) ou o mais tarde possível (em inglês, ALAP – As Later As
Possible);
•

semi-flexíveis: atividades podem ser atrasadas, mas não antecipadas ou atividades
podem ser antecipadas, mas não atrasadas;

•

inflexíveis: atividade deve começar em data específica ou atividade deve terminar
em data específica.

2.3.2 Sequenciamento das atividades

O processo de sequenciamento torna viável a identificação dos diversos
relacionamentos lógicos entre atividades, em um nível de detalhamento adequado para
que os vínculos sejam facilmente entendidos pela equipe.
De acordo com Prado (1998) a montagem de uma rede não é uma tarefa tão fácil
quanto possa parecer. A não observância de algumas regras simples pode levar a
resultados desastrosos.
Dentre as diversas formas de se efetuar o sequenciamento de atividades, podese destacar:
•

gráfico de Gantt ou diagrama de barras;

•

diagrama de setas (com ou sem escala);

•

diagrama de precedências ou de blocos;

•

diagrama condicional, que permite incluir na rede uma situação de loop na qual um
teste é repetido mais de uma vez.
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2.3.2.1

Métodos para desenhar diagramas de rede

Monteiro (2006) informa que o diagrama de rede é uma visualização gráfica do
desenvolvimento lógico do projeto, mostrando como as atividades serão executadas do
início ao fim do projeto, sendo desenvolvido colocando-se as atividades que foram
decompostas na EAP na sequência correta de sua execução.
Entre as técnicas analíticas adotadas para o desenvolvimento de cronogramas,
as mais conhecidas são: método do caminho crítico ou CPM (em inglês, Critical Path

Method), método da corrente crítica, análise de cenários “e se” e nivelamento de
recursos. Destes, o mais conhecido e utilizado é, sem dúvida, o método do caminho
crítico, criado em 1957 e adaptado para computador na empresa norte-americana Du
Pont de Nemorus. O objetivo era desenvolver uma técnica para planejamento e controle
dos projetos de engenharia da empresa.
Para Barcaui et al (2006) o diagrama de rede, que muitas vezes é incorretamente
chamado de Pert, apresenta a relação entre as atividades e pode incluir informações
adicionais de datas de início e término, recursos envolvidos, folgas e caminho crítico. O
termo Pert vem de um projeto da marinha americana de desenvolvimento de mísseis
atômicos em submarinos chamados Polaris. O termo, originalmente, foi creditado à
equipe que desenvolveu a técnica em 1958 e significa program evaluation and review

team. Posteriormente, adotou-se a denominação program evaluation and review
technique. O objetivo era desenvolver uma técnica para planejar e controlar a execução
do projeto de modo que o prazo e custos estimados fossem obedecidos.

2.3.2.2

Método de Diagrama de Precedências – MDP

Introduzido na década de 1960 pela Stanford University, o Método de Diagrama
de Precedências (MDP), também chamado de PDM (Precedence Diagramming Method)
ou AON (Activity on Node) oferece uma vantagem em relação ao diagrama de setas,
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uma vez que as atividades estão representadas nos nós e as relações nas setas,
facilitando

a

visualização

do

diagrama

e

suas

interdependências,

conforme

demonstrado na Figura 7.

TI - Término-Início (Finish-to-Start ou FS ) - a
atividade sucessora só começa após o término da
atividade predecessora
IT - Início-Término (Start-to-Finish ou SF ) - a
atividade sucessora só termina após o início da
atividade predecessora

A
B
A
B

II - Início-Início (Start-to-Start ou SS ) - a atividade
sucessora só começa após o início da atividade
predecessora
TT - Término-Término (Finish-to-Finish ou FF ) - a
atividade sucessora só termina após o fim da
atividade predecessora

A
B
A
B

Figura 7 – Tipos de relações de precedência
Fonte: Barcaui et al (2006)

2.3.2.3

Método de Diagrama de Setas – MDS

Originalmente inventado nos anos 50, o Método de Diagrama de Setas (MDS),
também chamado de ADM (Arrow Diagramming Method) ou AOA (Activity on Arrow)
apresenta um formato no qual as setas representam as atividades e os nós
representam as dependências entre elas
Segundo Prado (1998) o diagrama de setas pode ser desenhado em escala,
quando, então, se torna uma ferramenta de poder de comunicação. Todavia, trata-se de
um desenho trabalhoso. Por isso não é feito com frequência, sendo comum o uso do
diagrama de barras.
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2.3.2.4

•

Tipos de dependências

Obrigatória: são as dependências inerentes à natureza do trabalho que está sendo
realizado. Um exemplo de dependência obrigatória é o fato de que é preciso
construir uma parede antes de poder pintá-la.

•

Arbitrária (lógica preferida, preferencial ou flexível): por não serem obrigatórias, em
geral são aquelas com base nas melhores práticas de mercado ou em função de um
desejo da equipe do projeto. Um exemplo é o fato de se pintar uma parede externa
somente após 28 dias da execução do revestimento.

•

Externa: são aquelas que envolvem relações de dependência entre atividades de
dentro e de fora do controle do projeto. Os exemplos mais comuns são atividades
ligadas ao governo e fornecedores externos que acabam por influir no andamento do
projeto.

2.3.2.5

Marcos

Marcos

(milestones)

são

atividades

com

duração

igual

a

zero

e,

consequentemente, sem trabalho e custo, não tendo um recurso agregado com a
função de projetar uma ação. São datas no cronograma representativas de eventos
importantes para o projeto, como, por exemplo, término das fundações ou início das
instalações.

2.3.2.6

Antecipações e atrasos

De acordo com o PMBOK (2004) após a determinação das dependências, são
consideradas antecipações ou atrasos para definir com exatidão o relacionamento
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lógico entre as atividades.
Mulcahy (2007) destaca que uma antecipação pode ser adicionada para iniciar
uma atividade antes que sua predecessora seja concluída. Um atraso é inserido como
tempo de espera entre atividades. Por exemplo, é necessário aguardar 28 dias da
execução do revestimento externo para se iniciar a pintura externa.

2.3.3 Estimativa de duração das atividades

Monteiro (2006) relata que a estimativa de duração da atividade é o resultado
quantitativo da duração de cada atividade. Cada estimativa vem acompanhada de um
grau de precisão que depende do método empregado e da fase em que foi elaborada.
Mulcahy (2007) informa que, sempre que possível, as estimativas deverão ser
elaboradas pela pessoa que fará o trabalho e devem se basear em uma EAP para
aumentar a exatidão.
Young (2008) considera que a duração de cada etapa elementar é o tempo real
necessário para concluir o trabalho, onde normalmente essa é a parte mais difícil do
processo de planejamento. As fontes de consulta que podem auxiliar a produzir
estimativas exatas são limitadas:
•

a experiência dos outros;

•

a opinião de um especialista;

•

dados históricos de outros projetos.
O PMBOK (2004) define duração como o número total de períodos de trabalho

(sem incluir feriados ou outros períodos de descanso) necessários para terminar uma
atividade do cronograma ou um componente da estrutura analítica do projeto.
Normalmente a duração é expressa em dias ou semanas de trabalho. Às vezes, é
incorretamente equiparada ao tempo decorrido.
Durante a execução do projeto observamos que existe uma variação entre o
planejado e o efetivamente implementado. Para Barcaui et al (2006), a razão por trás
desse fenômeno é que a duração de uma atividade é uma variável aleatória,
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principalmente no contexto dos projetos. Isso acontece porque se desconhece quais
fatores influenciarão a duração, então não é possível saber exatamente quanto tempo
será consumido.
As durações variam por diversos motivos, dentre os quais são destacados:
•

variação do nível de conhecimento do profissional;

•

interrupções no expediente;

•

eventos inesperados;

•

erros e mal-entendidos;

•

variações de causa comum.
De acordo com Barcaui et al (2006), para que as atividades tenham uma boa

estimativa, sugerem-se alguns “ingredientes”, tais como:
•

conhecer o ambiente do projeto;

•

conhecer as premissas e restrições;

•

conhecer os riscos;

•

conhecer a disponibilidade, capacidade e características do recurso.
Para Young (2008) a duração é uma conversão do esforço levando-se em conta

o número de pessoas envolvidas, sua capacidade e um desconto do tempo não
produtivo. Uma vez que a duração é medida em dias de trabalho reais, ela nunca é a
mesma do cronograma, que precisa levar em consideração:
•

dias não disponíveis para o trabalho do projeto;

•

dias não trabalhados – fins de semana;

•

feriados oficiais e da organização;

•

folga do pessoal.
O primeiro passo é calcular algumas durações realistas e depois aplicá-las ao

calendário para produzir um cronograma.
De acordo com Barcaui et al (2006) as principais técnicas aplicadas para
obtenção de boas estimativas são:
•

utilizar dados históricos e documentar seu registro;
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•

a opinião do especialista;

•

aplicar a técnica Delphi – método popular, é frequentemente feito em grupos de
cinco a dez participantes e que por algum motivo, não podem se reunir para discutir
o assunto. Nela, o moderador comunica um problema, por exemplo, quanto tempo é
necessário para pintar uma parede rugosa. Cada especialista envia ao moderador
seu palpite com relação à duração da atividade. O moderador, de posse de todas as
informações, solicita aos especialistas, que forneçam as estimativas extremas
(maior/menor) e a defesa dos valores. Com base nessas informações ele decide o
melhor prazo;

•

aplicar estimativas de três pontos;

•

aplicar estimativas paramétricas;

•

inferir baseado na similaridade a outras atividades;

•

considerar o uso de reservas (gorduras).
As principais estimativas definidas são:

•

estimativa única: somente uma estimativa por atividade. Por exemplo, o engenheiro
da obra fornece a duração da atividade. Sugere-se que as estimativas únicas só
devam ser usadas em projetos que não exijam um cronograma detalhado. Para
Mulcahy (2007) a estimativa única pode ter os seguintes efeitos negativos no
projeto: pode forçar as pessoas a aumentar arbitrariamente suas estimativas; faz
com que os estimadores trabalhem contra o gerente de projetos para se proteger;
oculta informações importantes sobre riscos e incertezas;

•

estimativa análoga: analogia a outros projetos / obras / engenheiros. Podem ser
feitas para um projeto ou uma atividade;

•

estimativa paramétrica: é utilizada quando não se tem informações detalhadas nas
quais se pode basear estimativas de tempo. Usa um modelo matemático para
calcular tempos projetados para uma atividade com base em registros históricos de
projetos anteriores e outras informações;

•

estimativa de três pontos: é a análise conjunta das durações Otimista (O), Esperada
(E) e Pessimista (P). A fórmula utilizada para o cálculo da duração é:
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Duração =

P+4xE+O
6

2.3.4 Estimativa de recursos das atividades

A estimativa de recursos das atividades pode ser entendida como a
determinação dos recursos, assim como as quantidades de cada um que serão usados
e quando cada um estará disponível para realizar todo o conjunto de atividades do
projeto.
Para Monteiro (2006) com a definição da atividade e seus atributos pode-se
identificar os recursos necessários para sua execução. A soma de todos os recursos de
cada atividade, combinado com a disponibilidade de recursos da organização, do
sequenciamento das atividades (dependência) e do cronograma (calendário) do projeto,
resulta na necessidade geral de recursos.
Os recursos podem ser enquadrados em três grupos: recursos humanos,
equipamentos e materiais. Os recursos humanos apresentam papel de destaque no
gerenciamento de projetos, sendo normalmente responsáveis pelos impactos positivos
e negativos nos projetos em termos de prazo, custo, qualidade e demais fatores.
O aumento da quantidade de recursos influencia a duração de forma a diminuíla, porém não necessariamente de forma proporcional. Ou seja, ao dobrarmos a
quantidade de recursos em uma atividade, não necessariamente, sua duração cairá
pela metade. Para Barcaui et al (2006), existem outros fatores que influenciam essa
relação, como a produtividade. Assim, chegamos matematicamente à relação entre
duração, trabalho e quantidade de recursos: Duração = Produtividade x Trabalho /
Número de recursos.
Ao aumentarmos a quantidade de recursos em uma atividade, a duração dela
tende a diminuir, mas não se pode adotar isso como regra. Em muitos casos, mesmo
aumentando a quantidade de recursos, a duração da atividade não diminui e até pode
aumentar. Como exemplo, isso pode ocorrer quando tem-se excesso de pessoas e falta
de espaço físico, atrapalhando o desempenho do trabalho.
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2.3.5 Desenvolvimento do cronograma

O desenvolvimento do cronograma pode ser entendido como a análise conjunta
dos tópicos de definição das atividades, sequenciamento, estimativa de recursos e
estimativa de duração. Por meio desse desenvolvimento é possível avaliar as
interferências em cada atividade e sem impactos em relação ao projeto como um todo.
A seguir estão descritas as principais ferramentas de desenvolvimento e análise
utilizadas nessa fase.

2.3.5.1

Método do caminho crítico

Young (2008) cita que as técnicas de caminho crítico já são usadas em projetos
há mais de trinta anos, tendo provado seu valor como uma ferramenta na programação
e no controle do projeto. O propósito fundamental é capacitá-lo a encontrar o tempo
mais curto possível para a conclusão do projeto.
Esse método é aplicado em larga escala por sua facilidade na interpretação dos
resultados apresentados e por estar inserido na maioria dos softwares de
gerenciamento de projetos disponíveis no mercado.
Além de apontar o caminho mais curto para a conclusão do projeto, o método do
caminho crítico pode ser tratado como um excelente indicador dos pontos que
requerem maior atenção, tais como recursos e gargalos.
Para Mulcahy (2007) o método do caminho crítico inclui determinar a data mais
cedo e mais tarde em que cada atividade pode começar, e a data mais cedo e mais
tarde em que cada atividade pode ser concluída.
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2.3.5.2

Caminho crítico

É o caminho com duração mais longa para percorrer um diagrama de rede e
determina o menor tempo para concluir o projeto.
Para Prado (1998) a existência do conceito caminho crítico é importante para o
gerente, pois permite visualizar o que é mais importante dentre as atividades que
compõem o projeto, de forma a cumprir o prazo estabelecido para a sua conclusão.
Assim, deve-se concentrar o melhor de seus recursos (humanos e materiais) para a
execução das atividades do caminho crítico. Obviamente, não se pode descuidar das
atividades não-críticas, pois, se uma delas consome a respectiva folga total, as
correspondentes sucessoras se tornam críticas, originando um novo caminho crítico.
De acordo com Barcaui et al (2006) as atividades com a menor folga (geralmente
zero) formarão o caminho por meio da rede que tem menor flexibilidade. É o que
chamamos de caminho crítico. A criticidade se dá em função de que, caso o caminho
atrase, todo o projeto também atrasa, comprometendo resultados operacionais ou
entrega de um novo produto.

2.3.5.3

Caminho quase crítico

Mulcahy (2007) destaca que este caminho tem duração semelhante à do
caminho crítico. Algo pode ocorrer de forma que o caminho crítico seja encurtado, ou o
caminho quase crítico pode aumentar e se tornar crítico. Quanto mais próximos são o
caminho quase crítico e o caminho crítico, maior o risco do projeto.
A equipe do projeto deve estar atenta à análise do caminho quase crítico, pois
atrasos no desenvolvimento dessas atividades podem comprometer o desempenho e
duração do projeto. Em projetos muito longos e com muitas atividades, pode ser comum
encontrar, por exemplo, erros de digitação nas latências (folgas) inseridas em cada
atividade, às vezes por desatenção do planejador em relação a dias úteis ou corridos,
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ou até mesmo mudanças nos horários de trabalho. Tais erros podem tornar uma
determinada atividade sem muita importância no projeto parte integrante do caminho
crítico, ocultando assim o aparecimento do “verdadeiro” caminho crítico.

2.3.5.4

Folga (flutuação)

Existem três tipos de folgas:
•

folga total: é o tempo permitido para atraso de uma atividade sem atrasar a data de
término do projeto;

•

folga livre: é o tempo permitido para atraso de uma atividade sem atrasar a data de
início mais cedo de sua sucessora;

•

folga do projeto: é o tempo permitido para atraso de um projeto sem atrasar a data
de conclusão adotada como premissa inicial.
As atividades no caminho crítico quase sempre têm folga zero. Quando se

conhece o caminho crítico e os caminhos quase críticos, pode-se usar a folga para
definir o foco de seu gerenciamento em um projeto. Ela permite alocar os recursos de
melhor forma, utilizando-se a ferramenta do nivelamento.
Para Young (2008) embora às vezes seja tentador usar os tempos de folga das
atividades na otimização, é melhor manter essa opção guardada na manga. O tempo
de folga não é para ser considerado como uma oportunidade de estender uma atividade
para preencher um tempo disponível. Se permitir que isso aconteça, cria-se outra
atividade crítica por convenção; portanto, é fácil tornar tudo crítico usando todas as
folgas, aumentando os riscos dos projetos.
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2.3.5.5

Aceleração do cronograma

Um dos problemas mais comuns em projetos é um cronograma não realista.
Quando se desenvolve o cronograma do projeto, muitas vezes o prazo necessário não
atende às expectativas dos clientes. Para corrigir essa defasagem de datas, torna-se
necessário lançar mão de um método conhecido como aceleração (ou compressão) do
cronograma.
Reduzir a duração do projeto significa diminuir o tamanho do caminho crítico.
Existem duas técnicas de aceleração: a conhecida por compressão ou crashing, e
outra, conhecida como paralelismo ou fast-tracking.

2.3.5.6

Compressão

Barcaui et al (2006) definem compressão (crashing) como a técnica que leva em
conta a relação entre custo-cronograma. Uma das maneiras é por meio da adição de
recursos em atividades do tipo orientada ao empenho, onde esse incremento de
recursos se traduza em redução da duração.
É comum adotar-se a estratégia de colocar mais recursos ou aumentar o número
de horas trabalhadas (exemplo: horas extras) para adiantar o cronograma de um
projeto. Adicionar mais recursos para reduzir a duração de uma atividade dentro de
limites aceitáveis de planejamento é chamado de compressão de atividade (crashing).
Só aumentar o número de pessoas em uma etapa elementar não reduz, de
forma automática, a duração proporcionalmente. Ter mais pessoas aumenta os
problemas de comunicação e pode até mesmo causar confusão, podendo levar à perda
da eficiência e a custos mais elevados.
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2.3.5.7

Paralelismo

Monteiro (2006) define paralelismo (fast-tracking) como o conceito de se iniciar a
atividade sucessora antes mesmo que a atividade predecessora termine.
A aplicação desse tipo de técnica tende a aumentar o risco do projeto e,
eventualmente, ampliar o retrabalho. O desafio é buscar um jeito de executar as
diferentes atividades de uma forma paralela, otimizando os recursos existentes para
que, então, seja possível completar o projeto no menor prazo.
O paralelismo, quando aplicado como ferramenta de recuperação de atrasos,
com frequência resulta em retrabalho, geralmente aumenta o risco da obra e requer
mais atenção para as comunicações com as partes envolvidas no projeto. Quando
aplicado como estratégia na fase de planejamento das atividades, pode auxiliar em um
melhor nivelamento de recursos.

2.3.5.8

Nivelamento de recursos

O nivelamento é uma ferramenta que permite alterar o cronograma e os custos
para lidar com uma quantidade limitada de recursos, considerando sua disponibilidade
e outras restrições conhecidas pela equipe. É uma ferramenta pouco usada em
softwares de gerenciamento de projetos e permite nivelar os máximos e mínimos do
uso de recursos de um mês para outro ou de uma atividade para outra, resultando em
estabilidade muito maior do número de recursos usados em um projeto.
Possi (2004) cita que a alocação de recursos nas atividades muitas vezes traz
surpresas para o gerente e sua equipe, quanto ao quantitativo disponível ao
atendimento de seus projetos. Quando acontecer de duas ou mais atividades
necessitarem do mesmo recurso, medidas de compensação devem ser tomadas, tais
como:
•

contratar mais recursos para o projeto;
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•

transferir recursos de outros projetos;

•

subcontratar os serviços;

•

negociar o tempo disponível dos recursos em uso;

•

replanejar as atividades de forma a adequar o recurso no próprio projeto.
Além da mão de obra, o nivelamento pode ser empregado também nos recursos

do tipo materiais ou equipamentos, levando em consideração suas possíveis restrições
de prazo e custos.

2.3.5.9

Método da cadeia crítica (ou corrente crítica)

Barcaui (2004) considera que a cadeia crítica é como um dos maiores avanços e
inovações da área de gerenciamento de projetos nos últimos anos. Essa metodologia
desperta o interesse de diversos pesquisadores da área e gerentes de projeto que
buscam novas opções para a forma com que gerenciam seus projetos tradicionalmente.
Esse método, quando aplicado em simultaneidade com o método Last Planner
de controle da produção (apresentado na seção 3), tende a apresentar resultados bem
satisfatórios, pois abrange de forma ampla o desempenho dos recursos alocados a
cada atividade e ao projeto como um todo.
Por ser mais complexo que o método do caminho crítico, a cadeia crítica ainda
não é aplicada em larga escala, sendo até mesmo pouco conhecida e divulgada no
setor da construção civil.
O método da cadeia crítica é outra forma de desenvolver um cronograma bem
aceito, aprovado, realista e formal. Para Mulcahy (2007) esse método é considerado
mais abrangente que os outros, porque considera, diretamente, tanto as dependências
de atividades quanto de recursos.
A aplicação desse método visa quebrar duas premissas utilizadas no Método do
Caminho Crítico. A primeira é que o melhor lugar para inserção de segurança é dentro
de cada atividade individualmente. Como as pessoas tendem a aumentar as
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estimativas de duração, a sobreposição dessas margens de segurança acaba por
aumentar o prazo de duração do projeto.
A segunda premissa é que o cronograma é desenvolvido programando cada
atividade para ocorrer o mais tarde possível e, ainda assim, cumprir a data de
encerramento. As dependências de recursos são adicionadas e a cadeia crítica é
calculada. A partir daí são identificados e gerenciados os marcos e pulmões de
duração.
Há quatro passos para o desenvolvimento de uma rede com o método da cadeira
crítica, sendo:

•

Passo 1: criar a rede

A partir de um cronograma elaborado na forma tradicional (Figura 8), identificamos dois
possíveis caminhos e a duração do projeto em 20 dias. Os itens R1 a R4 representam
os recursos alocados a cada atividade.

Ativ.

Tempo (dias)
1

2

3

4

5

6

7

8

R1

A

R2

B
C
D

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R1
R3
R2

E

R4

F
Figura 8 – Cronograma inicial tradicional
Fonte: Elaborado pelo autor

Pelo método da cadeia crítica, primeiro aplicam-se os tempos médios de cada
atividade (sem folgas) e, na sequência, as atividades são realocadas considerando sua
data de início mais tarde, conforme ilustrado na Figura 9.
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Ativ.

Tempo (dias)
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R1

A
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B
R1
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R3

D

R2

E

R4

F

Figura 9 – Cronograma inicial utilizando o método da cadeia crítica
Fonte: Elaborado pelo autor

•

Passo 2: identificar a corrente crítica

Em primeiro lugar, realocam-se as atividades, para que seus recursos alocados não
sejam utilizados de forma simultânea, conforme o recurso R2 ilustrado na Figura 10. A
corrente crítica é definida como sendo o maior caminho através da rede.

Ativ.

Tempo (dias)
1

2

3

4

5

6

7

8

R1

A

R2

B
C
D
E

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R1
R3
R2

F

R4

Figura 10 – Cronograma com a cadeia crítica identificada
Fonte: Elaborado pelo autor

•

Passo 3: proteger a cadeia crítica

Após a clara identificação da cadeia crítica, devem-se inserir pulmões (buffers) de
segurança, substituindo as folgas eliminadas em cada atividade. Inicialmente, é inserido
o Buffer do Projeto (BP) e, na sequência, inserir os Buffers do Caminho (BC) em cada
caminho convergente com a cadeia crítica, conforme demonstrado na Figura 11.
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Ativ.

Tempo (dias)
1
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3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R1

A

BC
R2

B
C
D
E

R1
R3
R2
R4

F

BP
Figura 11 – Cronograma com BC e BP identificados
Fonte: Elaborado pelo autor

•

Passo 4: elevar a performance da cadeia.

Caso necessário, devem-se inserir novos recursos ou realocar os recursos existentes, a
fim de se evitar conflitos de recursos entre as atividades.

2.3.5.10 Gráfico de barras (ou gráfico de Gantt)

Nesse diagrama, as barras horizontais representam as atividades e mostram o
período em que elas acontecem. A exibição pode ser de forma mais resumida, quando
apenas os pacotes de trabalho ou níveis mais elevados são mostrados, ou de uma
forma mais detalhada, mostrando as atividades propriamente ditas.
Para Prado (1998) o gráfico de Gantt possui uma excelente comunicação visual
e esta é a razão de seu uso generalizado. Sua maior desvantagem está em não
mostrar claramente a interdependência entre as atividades.
Para Young (2008) o gráfico de Gantt se divide em duas partes: uma lista
tabulada e uma apresentação gráfica sobre a qual cada etapa é representada por um
retângulo. Todos os retângulos estão localizados em uma escala graduada de tempo
mostrando sua posição no cronograma. As ligações de dependência que foram
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estabelecidas no diagrama lógico não são normalmente desenhadas no gráfico de
Gantt, porque podem causar alguma confusão na leitura do documento. A Figura 12
ilustra o exemplo de um cronograma de barras indicando suas principais características.
Código da
Estrutura Analítica
do Projeto

Duração
estimada de
cada atividade

Descrição cada
atividade - nomes
padronizados

Datas
programadas de
cada atividade

Escala da barra de tempo
do projeto (meses, dias,
horas, etc)

Título do
projeto

Entregáveis
do projeto

Número de
identificação
Atividades

Duração total do
projeto

Barra de atividade comprimento
equivalente à duração

Linha de
base

Milestone

Indicação das
atividades
predecessoras

Figura 12 – Gráfico de Gantt
Fonte: Elaborado pelo autor

2.3.5.11 Gráfico de marcos

Os gráficos de marcos (milestones) são semelhantes aos gráficos de barras,
porém mostram apenas os principais eventos do projeto. Na prática, são ótimas
ferramentas para elaborar relatórios para a administração e para o cliente.

Perspectiva
atual

Linha de
base

Figura 13 – Gráfico de milestones
Fonte: Elaborado pelo autor
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Os marcos são utilizados de forma mais gerencial e resumida para o
acompanhamento dos principais pontos de controle da obra, tais como conclusão dos
serviços de fundações e revestimentos. A Figura 13 mostra o exemplo de um
cronograma de marcos comparando a linha de base (meta estabelecida) com a
perspectiva atual do projeto.

2.3.5.12 Linha de base

É de fundamental importância para o projeto e seu acompanhamento de
resultados, que, a partir da validação do planejamento da obra, sejam gravadas linhas
de base para o cronograma físico, escopo, custos e recursos. Essas linhas devem ser
mantidas ao longo de todo o projeto e só devem ser alteradas caso as mudanças sejam
aprovadas pela alta direção, como, por exemplo, alteração da data de término da obra
ou aumento de escopo que reflita em impacto nos custos.
A linha de base do cronograma é o cronograma final. Cumprir a linha de base é
uma das medidas de maior sucesso em um projeto.
A linha de base está presente na curva S, no cronograma de barras, no
cronograma percentual, no cronograma de milestones e em qualquer outro relatório que
compare as datas e metas previstas com os dados replanejados ou realizados.

2.3.6 Controle do cronograma

Não há sentido desenvolver o cronograma de um projeto se este não for
controlado. O controle de um cronograma é de primordial importância para avaliar o
desempenho até o período da análise, corrigir possíveis falhas e reprogramar
atividades planejadas e não concluídas.
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De acordo com Barcaui et al (2006) o monitoramento de um projeto requer um
sistema que seja simples, contínuo e adequado à sua necessidade, devendo:
•

ser relacionado com as demais áreas de conhecimento de gerenciamento de
projetos;

•

apresentar excelente relação benefício/custo;

•

ser sensível à periodicidade das datas de status, permitindo que ações sejam
tomadas a tempo;

•

ser suficientemente flexível para ajustar-se à velocidade das mudanças no ambiente
de projetos;

•

prover informação, com o nível de concisão requerida, para os vários envolvidos no
projeto.
O objetivo do controle é fazer com que o projeto apresente um desempenho o

mais próximo possível do planejado, sem atrasos ou adiantamentos. Sua periodicidade
é variável e depende do grau de detalhamento do cronograma.
Segundo Young (2008) o controle de um ambiente de projeto envolve três modos
operacionais:
•

aferição: determinar os progressos por meio de relatórios formais e informais;

•

avaliação: determinar a causa dos desvios em relação ao plano e como reagir;

•

correção: tomar providências para a correção.
Esses modos devem possuir o mesmo grau de detalhamento para se evitar

distorções na interpretação dos resultados por parte da equipe.

2.3.7 Relatórios de desempenho e indicadores

De acordo com Olivieri (2004) deve-se ressaltar que, ao se implantar um sistema
de indicadores, é fundamental que se registre seu valor histórico (antes da implantação
das melhorias), pois são fundamentais para a demonstração, no futuro, dos resultados
alcançados. O registro e a disponibilidade desses valores históricos variam de empresa
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para empresa, sendo que nem sempre são valores confiáveis a ponto de servirem de
comparação. Devem ser analisados caso a caso.
Recomenda-se que sejam informados nos relatórios, pelo menos:
•

progressos atuais das tarefas em atividade;

•

problemas encontrados em relação ao trabalho;

•

problemas antecipados em relação ao trabalho esperando para ser feito;

•

possíveis soluções para os problemas detectados;

•

dificuldades técnicas encontradas.
Para Young (2008) relatórios longos geralmente são apenas lidos por alto e não

lidos inteiramente com atenção, e os assuntos mais importantes se perdem no meio do
palavreado técnico e dos inúmeros detalhes. Deve-se evitar o jargão técnico se os
relatórios forem para as pessoas que usam um linguajar especializado diferente da
equipe de planejamento ou da equipe do projeto.

2.4

Gerenciamento do custo em projetos

Mattos (2006) recomenda que, antes mesmo do desenvolvimento detalhado de
um projeto executivo, já há uma preocupação do gestor em ter uma noção do custo
total do empreendimento. É a partir dessa avaliação prévia que ele irá optar pelo
prosseguimento do projeto, ou aumentá-lo em seu escopo, ou cortar partes, ou reduzir
o padrão de acabamento, ou até mesmo abortá-lo se chegar à conclusão de que não
dispõe dos recursos requeridos para realizar a obra.
No presente trabalho não há abordagem direta com relação ao controle de
custos das atividades e dos projetos. Entretanto, como será utilizado o custo orçado
das atividades na ponderação do peso de cada uma delas, são apresentados abaixo
alguns conceitos referentes ao Gerenciamento de Valor Agregado (GVA).
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O escopo do conceito de GVA é bem mais amplo que a simples atribuição de
peso às atividades. Trata-se de um tema complexo e extenso, com vários trabalhos
prós e contras publicados a respeito.
Vários autores, como Possi (2004), Barcaui et al (2006) e Mulcahy (2007)
destacam a importância da aplicação do GVA no gerenciamento de projetos, como
forma de medir os projetos, obter índices de desempenho e perspectivas futuras.
Entretanto, outros autores, como Kim (2000), consideram o GVA uma técnica específica
para a medição e performance da quantidade de trabalho realizado, não levando em
consideração o fluxo e seqüência dos processos aplicados em campo.

2.4.1 Valor agregado

O método GVA permite associar as produtividades e os custos orçados de
execução, obtidos pela multiplicação do progresso físico de cada tarefa ou pacote de
trabalho pelo custo orçado, correspondente à linha de base ou orçamento aprovado
para essas tarefas.
O GVA apresenta-se como uma metodologia para integrar escopo, prazos,
custos e progresso do projeto, baseado na atribuição do custo orçado das tarefas.
Para Possi (2004) o GVA possibilita a comparação do trabalho previsto com o
trabalho efetivamente realizado e os seus respectivos custos praticados na sua
realização. Possibilita a obtenção de sinais de alerta desde a primeira fase do projeto
até sua conclusão.
Um valor agregado positivo mostra que mais trabalho foi terminado do que o
agendado originalmente no cronograma na data considerada. Um valor agregado
negativo é má notícia, porque significa que foi feito menos trabalho do que o planejado
no orçamento.
Para Barcaui et al (2006) o método GVA desempenha um papel importante
respondendo às perguntas da gerência que são críticas ao sucesso de cada projeto,
tais como:
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•

está adiantado ou atrasado em relação ao programado?

•

como eficientemente estão usando os recursos?

•

quando provavelmente o projeto será encerrado?

•

está acima ou abaixo do custo orçado?

•

quanto provavelmente o projeto irá custar?

•

quanto será o desvio em relação ao custo orçado?

•

qual o progresso necessário para que se recupere o atraso atual?
Ainda citando Barcaui et al (2006), pode-se listar como benefícios diretos da

aplicação do GVA os seguintes tópicos:
•

dados confiáveis obtidos por sistema de controle simples;

•

integração de escopo, prazo, custos e trabalho;

•

não demanda um sistema específico para controle de custos e prazos;

•

fornece indicadores de desempenho de custos, progresso e produtividade;

•

permite levantar tendências por meio de indicadores de desempenho;

•

indica o progresso do trabalho relativo e absoluto;

•

formação de base histórica para futuros projetos;

•

presente na maioria dos programas disponíveis para gerenciamento de projetos;

•

simplicidade de comunicação por meio de gráficos do tipo curva S.
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3 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Nessa etapa são apresentados os principais conceitos de planejamento físico
utilizados no controle da produção. Em primeiro lugar é apresentado o modelo Last

Planner, base teórica de todo o trabalho. Na sequência são apresentados os principais
conceitos dos níveis de planejamento de longo, médio e curto prazos aplicados na
construção civil.

3.1

Estratégia da pesquisa

Conforme abordado na seção 4, o presente trabalho visa apresentar um modelo
de planejamento integrado adaptado a partir dos conceitos apresentados nesta seção e
detalhados na seção a seguir.

3.2

Método Last Planner de controle da produção

O método last planner foi desenvolvido por Ballard (2000) e, desde então, vem
sendo estudado e aprimorado por diversos autores, com vários trabalhos publicados.
O modelo está fundamentado no conceito de que o planejamento da produção
seja divido em três grupos: planejamento mestre, lookahead planning e planejamento
de comprometimento, conforme demonstrado na Figura 14.
Assim como foi amplamente estudado, o método last planner foi e continua
sendo aplicado em diversas empresas do setor de construção civil, entre elas empresas
atuantes no mercado imobiliário. Cada empresa busca, de certa forma, adaptar o
modelo às suas particularidades, tornando mais fácil seu uso.
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Objetivos estratégicos

Informações

Planejamento
Master

O que deve ser feito

Previsões de
acompanhamento da
produção

Lookahead
Planning

O que pode ser feito

Requisitos de
qualidade

Planejamento de
comprometimento

Recursos

Execução

Figura 14 – Grupos de planejamento da produção
Fonte: Ballard (2000)

O planejamento nas organizações tende a focar apenas os objetivos globais e
restrições, governando assim todo o projeto. Ballard (2000), define que no conceito do
planejamento de curto prazo, alguém (indivíduo ou grupo) decide qual trabalho será
feito no dia seguinte. Esse tipo de planejamento pode ser chamado de “tarefas”. Essas
são únicas, pois direcionam o trabalho de forma diferente a outros processos de
planejamento. A Figura 15 ilustra o conceito.

O que DEVERIA ser
feito

O que PODE ser
feito

SISTEMA LAST
PLANNER

Figura 15 – Sistema Last Planner
Fonte: Ballard (2000)

O que SERÁ
feito
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3.3

Planejamento de longo prazo ou planejamento máster

É o plano de metas que engloba todas as operações e atividades a realizar
durante a produção física da obra. Deve estar alinhado aos objetivos estratégicos da
organização e do projeto.
O planejamento de longo prazo consiste no primeiro planejamento a nível tático.
Tem como principal produto o plano mestre (master plan). Neste nível são definidos os
ritmos em que deverão ser executados os principais processos de produção. Em
conjunto com os dados do orçamento, o ritmo define um fluxo de despesas que deve
ser compatível com o estudo de viabilidade, realizado ainda na fase do planejamento
estratégico do empreendimento (FORMOSO et al, 2001).
A seguir são descritos os principais componentes e ferramentas do planejamento
de longo prazo utilizados na construção civil.

3.3.1 Escopo

O principal produto do planejamento do escopo é a EAP. As informações
contidas nela são provenientes dos projetos básicos e executivos que, no segmento de
construção civil, normalmente estão prontos antes do planejamento da obra ou são
realizados em fase conjunta.
O objetivo do processo de escopo é gerar informações com qualidade e
detalhamento suficiente para os planejamentos de longo e curto prazo.
Em empreendimentos habitacionais, as EAPs normalmente são padronizadas,
conforme a Figura 16, facilitando o entendimento do escopo e o desenvolvimento do
planejamento, auxiliando de certa forma na padronização dos cronogramas físicos.
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TORRE 5 PAVIMENTOS
(térreo + 4 tipos)
ATIVIDADES COMUNS
Projetos
Recursos humanos
Equipamentos
Despesas mensais
Segurança no trabalho
Canteiro de obras
Terraplanagem / drenagem
Área externa

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Prumadas
Distribuição em laje
Distribuição em parede
Centro de medição
Enfiação
Disjuntores + acabamentos
Entrada de energia
Testes gerais e identificação

FUNDAÇÕES
Marcação Obra
Fundação em radier
Contenções

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Embutidas fundação
Prumadas
Ramais AF, AQ e esgoto
Testes gerais

ESTRUTURA
Laje pré-moldada
Escadas
ALVENARIA
Alvenaria estrutural
Alvenaria de vedação
Shafts
IMPERMEABILIZAÇÃO
Áreas frias
Poço elevador
ELEVADORES
Instalação
Batentes

DEMAIS INSTALAÇÕES
Gás
Telefonia / Interfonia
Antena coletiva
Sistema de medição individual
LOUÇAS / METAIS / BANCADAS
Louças
Metais /carenagem / tampa visita shaft
Bancadas
ESQUADRIAS METÁLICAS
Contra-marco
Caixilhos gerais
Porta de correr
Vidros

ESQUADRIAS DE MADEIRA
Batentes
Portas
PEÇAS DE FERRO
Gradil varandas
Peças de ferro
Porta corta-fogo
Corrimão
REVESTIMENTO EXTERNO
Massa externa
Cerâmica
Molduras
REVESTIMENTO INTERNO
Massa Revestimento Interno
Regularização Piso
Cerâmica piso / paredes
Gesso liso
Forro gesso
Pedras
PINTURA E LIMPEZA
Pintura interna
Pintura externa
Limpeza
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Telhado
Churrasqueiras

Figura 16 – Exemplo de EAP na construção civil
Fonte: Elaborado pelo autor

3.3.2 Calendário

De acordo com Possi (2004) existem dois tipos de calendários: o calendário do
projeto e atividades e o calendário dos recursos. Os calendários identificam os períodos
nos quais o trabalho será considerado, sendo essas informações encontradas nas
premissas do projeto, nas características operacionais da empresa executante, na
legislação local ou na cultura dos envolvidos.
A Figura 17, abaixo, apresenta um modelo de calendário utilizado em software
de gerenciamento de projetos.
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Dias não
trabalhados

Cadastro de
feriados ou dias
não trabalhados

Figura 17 – Calendário do projeto
Fonte: Elaborado pelo autor

Para o calendário deve ser aplicada atenção especial, pois alterações nos
calendários quase sempre significam alterações na data de conclusão do projeto.
Assim, durante o desenvolvimento do cronograma devem ser considerados os feriados
locais, os horários de trabalho e a disponibilidade da equipe do projeto para os
trabalhos nos finais de semana.
Da mesma forma, as restrições de calendários dos principais recursos devem ser
consideradas no cronograma. Há restrições, por exemplo, de limitação de horas no uso
de equipamentos e de restrições de horários na circulação de veículos.
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3.3.3 Cronograma físico

Nessa fase são analisados o caminho crítico da obra, as datas dos principais
eventos do projeto e a simultaneidade de execução de serviços.
O desenvolvimento do cronograma deve ser feito iterativamente, ou seja, ser
elaborado de forma progressiva e repetida até o momento em que seus resultados
sejam confiáveis e possam atender aos objetivos do projeto.
O cronograma físico pode ser representado por meio de diversas ferramentas,
entre elas o gráfico de barras ou gráfico de Gantt (apresentado na seção 2), o diagrama
tempo-espaço, a linha de balanço, a curva física e a curva S em formato de gráfico,
conforme apresentado abaixo.

3.3.4 Diagrama tempo-espaço

O diagrama tempo-espaço possui uma representação gráfica interessante, que
permite a análise de interferências entre as principais atividades da obra. O gráfico
normalmente é montado a partir de datas provenientes dos cronogramas de barras,
com as datas representadas no eixo horizontal e os pavimentos representados no eixo
vertical, conforme representado na Figura 18.
Essa ferramenta é bastante utilizada no planejamento de empreendimentos com
múltiplos pavimentos. Por meio dela, é possível avaliar se ocorreram erros significativos
durante o desenvolvimento do cronograma, além de analisar se há interferências que
impeçam a execução dos serviços, como, por exemplo, programar o início do
revestimento externo sem a conclusão das alvenarias de vedação.
É possível avaliar também se há uma quantidade considerável de serviços em
execução ao mesmo tempo, em um mesmo pavimento, auxiliando o nivelamento dos
principais recursos.
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4

Pavimentos

3

2

1

T
0
fev-10

mar-10

abr-10

mai-10

jun-10

jul-10

ago-10

Laje + escada

Alvenaria estrutural

Shafts

Distribuição hidráulica

Impermeabilização

Massa parede

Cerâmica

Forro de Gesso

Bancadas

Louças

Caixilhos de Alumínio

Gesso Liso

1.ª demão

2.ª demão

Massa externa

Textura externa

Figura 18 – Exemplo de diagrama tempo-espaço
Fonte: Elaborado pelo autor

Pela facilidade visual na interpretação dos resultados apresentados, essa
ferramenta deve ser utilizada na fase final do processo de planejamento de longo prazo,
em fase concomitante à cravação da linha de base do empreendimento. Pode ser
acompanhada mensalmente por meio de relatórios sendo, inclusive, apresentada à
diretoria técnica da empresa.

3.3.5 Linha de balanço

A linha de balanço é uma técnica de balanceamento que propõe que as
atividades repetitivas sejam programadas em termos do seu ritmo de execução ou de
conclusão, isto é, o número de unidades que as equipes que executam determinada
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operação conseguem concluir em uma unidade de tempo. Este ritmo de produção é
então mostrado em um gráfico (chamado gráfico de objetivos) com o eixo horizontal
representando o tempo e o eixo vertical as unidades produzidas (BRANCO, 2007, apud
MENDES JR., 1999). A Figura 19 ilustra trecho de uma linha de balanço aplicada em
empreendimentos habitacionais.

Folgas
Shaft

3
2
1
T

Pavimentos

4
Shaft
Shaft

Impermeabiliz.
Impermeabiliz.

Contra-piso

Cerâmica piso

Contra-piso

Cerâmica piso

Cerâmica paredes

Contra-piso

Cerâmica piso

Cerâmica paredes

Forro gesso

Cerâmica piso

Cerâmica paredes

Forro gesso

Bancadas

Impermeabiliz.

Impermeabiliz.
Contra-piso

Contra-piso

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Dias úteis

Figura 19 – Trecho de linha de balanço aplicada em empreendimento habitacional
Fonte: Elaborado pelo autor

A vantagem da utilização dessa ferramenta está em seu uso em obras
repetitivas, que permitem um aproveitamento mais amplo do trabalho desenvolvido.
Normalmente desenvolve-se uma parte da linha de balanço considerando-se uma torre
padrão, replicando-se as informações para as demais torres e realizando-se então as
análises de interferências e sobreposições de recursos, ajustando-se as datas de início
e término dos serviços.
Essa ferramenta é desenvolvida antes do início da obra, a partir do orçamento e
projetos executivos. Deve contar com a participação da equipe técnica da obra. É
elaborada a partir do levantamento de informações históricas de interferências entre
atividades e durações das tarefas a realizar. Seu formato e linguagem simples permitem
um rápido entendimento por parte de toda a equipe envolvida, entre engenheiros,
mestres e encarregados.
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Quando a linha de balanço é implantada em conjunto com um cronograma de
barras, passa a ser uma ferramenta de grande utilidade na análise dos ciclos das
atividades, folgas, nivelamento de recursos e ritmos de produção desejados. A análise
das folgas pode permitir uma melhor distribuição das equipes ou até mesmo a
antecipação ou atraso no início de um serviço.
Quanto ao ritmo de produção planejado, as quebras são inevitáveis durante a
execução das atividades no canteiro de obras, porém, estas devem ser controladas
para que não afete o empreendimento, ou seja, ao sinal de quebras de ritmos deve-se
tomar ações corretivas para retomar ao ritmo planejado (BRANCO, 2007).
Quando implantada sem o auxílio de um cronograma de barras, essa ferramenta
deve ser utilizada no planejamento semanal de curto prazo e nas reuniões de médio
prazo para remoção de restrições.
Na Figura 20 é apresentada uma linha de balanço desenvolvida para um
empreendimento vertical de quatro torres, com vinte e cinco pavimentos cada torre.

Figura 20 – Exemplo de linha de balanço
Fonte: Elaborado pelo autor (2009)
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3.3.6 Curva física

A curva física é um modelo de cronograma que permite a visualização dos
percentuais planejados de produção por atividade e por projeto, conforme ilustrado na
Figura 21.
Atividades

out/09

nov/09

dez/09

jan/10

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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2,26%

6,97%

5,40%

6,29%

6,53%

8,03%
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11,49%

11,69% 12,93% 10,27%

5,11%

3,30%

1,80%

Obra modelo - acumulado (linha de base)

2,26%

9,23%

14,63% 20,92% 27,44% 35,47% 43,41%

54,90%

66,60% 79,53% 89,79% 94,90% 98,20% 100,00%

ATIVIDADES PRÉ-CONSTRUÇÃO

nov/10

100,00%

ATIVIDADES COMUNS EMPREENDIMENTO

4,35%

8,78%

6,38%

7,57%

7,65%

5,38%

4,44%

4,76%

6,22%

8,94%

11,30% 10,04%

8,59%

DI

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

9,00%

3,95%

8,58%

8,78%

2,83%

0,36%

1,20%

5,03%

12,17% 18,36% 15,07% 11,27%

3,42%

5,70%

6,01%

9,27%

9,57%

14,64%

14,25% 14,80%

ÁREA EXTERNA
MELHORIAS DO TERRENO

3,13%
1,26%

6,12%

FUNDAÇÃO

37,66%

62,34%

ESTRUTURA

4,94%

3,80%

15,20% 19,00% 19,00% 19,00%

COBERTURA / TELHADO
18,04%

1,52%

2,29%

2,54%

2,54%

7,50%

66,25%
28,44%

13,25%

17,86%

26,90% 55,24%

18,00%

62,00% 20,00%

ELEVADORES
ESQUADRIAS DE MADEIRA

0,02%

3,04%

3,04%

3,04%

3,04%

12,66%

4,82%

89,33%

3,04%

59,27%

20,46%

78,00%

22,00%

63,80%

20,25% 14,98%

12,66% 12,66% 12,66% 12,66%

REVESTIMENTO INTERNO

0,98%

REVESTIMENTO EXTERNO

22,76%

PINTURA E LIMPEZA
16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

3,11%
5,07%

15,60% 21,10%

77,24%
12,79%

16,00%

26,25%

7,56%

CAIXILHOS / VIDROS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

0,84%

5,00%

26,56%

LOUÇAS / METAIS / BANCADAS

PEÇAS DE FERRO

2,80%

100,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS METÁLICAS

9,79%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
19,00%

INSTALAÇÕES

5,60%

62,50% 34,38%

TORRES

ALVENARIA

7,14%

49,45% 34,51%

3,24%

20,00%

Figura 21 – Modelo de curva física
Fonte: Elaborado pelo autor

O ideal é que as curvas sejam projetadas com percentuais de produção mais
baixos nos primeiros e nos últimos meses. Nos primeiros meses, o intuito é levar em
consideração o efeito de aprendizagem, ou curva de aprendizagem, na realização das
tarefas. Para os últimos meses, utiliza-se percentuais mais baixos como uma espécie
de folga para eventuais atrasos ao longo do projeto.
Heineck (1991) cita que o efeito aprendizagem é um fenômeno conhecido como
a repetição de uma tarefa, o treinamento e a aprendizagem na sua execução, que
conduzem a um melhor desempenho. Várias razões podem explicar o aparecimento
desse fenômeno, como um maior conhecimento e gerenciamento do operário da tarefa
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a executar, a busca de soluções, e ferramentas que visem otimizar a produção. O efeito
aprendizado só aparece se houver continuidade na execução das tarefas. Cada
interrupção no processo causa um retrocesso, um retorno a um patamar de
produtividade inferior.
Para Barcaui et al (2006) no planejamento e programação de projetos, podem
ser montadas curvas de mão de obra, equipamentos, materiais e custos. Porém, a
relação progresso físico versus tempo é uma das mais importantes aplicações da curva.
Desejando-se trabalhar com essa relação, deve-se selecionar antes do início da
montagem da curva o recurso que servirá como referência para o progresso físico.
Geralmente, opta-se entre financeiro e mão de obra.
O método tradicional de comparação entre o previsto e o realizado, com o intuito
de medir o desempenho de um projeto e obtido por meio do diagrama de barras ou
custos previstos versus custos realizados, geralmente não é o mais adequado. Na
verdade, é insuficiente, para analisarmos o desempenho do projeto. O diagrama de
Gantt apresenta somente os desvios por meio das datas de início e término entre as
barras do previsto e realizado de cada tarefa e não o trabalho empreendido para
realização dessas tarefas. Assim, a curva física visa suprir essa deficiência do
cronograma de barras.

3.3.6.1

Curva de Agregação de Recursos – Curva S

A curva S representa graficamente o resultado da curva física, proveniente da
acumulação das distribuições percentuais e parciais, relativas à alocação de
determinado fator de produção (mão de obra, equipamentos e materiais) ao longo do
tempo.
Barcaui et al (2006) define que a curva S é o resultado final do processo de
planejamento e da programação do projeto. Com os dados obtidos nesse processo,
traça-se a curva que servirá, na etapa de execução, como parâmetro de comparação
entre o desempenho esperado (andamento físico ou progresso dos serviços, consumo
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de homens-hora, materiais, equipamentos e custos) com o desempenho realizado, fruto
da apropriação da aplicação dos recursos no processo de execução. A Figura 22 ilustra
uma curva S mostrando seus valores mensais e acumulados.
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Figura 22 – Modelo de curva S
Fonte: Elaborado pelo autor

3.3.7 Cronograma de suprimentos

A partir da parametrização de compra dos principais insumos da obra e, de
posse das respectivas datas de início dos serviços provenientes do cronograma de
barras, é desenvolvido o cronograma de suprimentos da obra. Essa ferramenta auxilia
no planejamento de aquisição dos principais insumos da obra, tais como mão de obra,
materiais e equipamentos, alertando quanto aos prazos necessários para o lançamento
de requisições e fechamento de pedidos/contratos junto aos fornecedores.
Trata-se de uma ferramenta importante para visualização dos principais gargalos
de insumos, permitindo um acompanhamento frequente. Tem como objetivo alertar os
principais envolvidos quanto aos prazos de fornecimento para cada insumo e a data
máxima de sua aquisição, evitando atrasos na realização dos serviços por falta de
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insumos. A Figura 23 traz o exemplo de um cronograma de suprimentos, comentando
as características das principais colunas.
O cronograma de suprimentos deve ser desenvolvido após a conclusão do
cronograma de barras, pois deste dependem as informações quanto às datas de início
e término dos principais serviços da obra. Por meio de uma planilha eletrônica torna-se
possível realizar um vínculo automático entre os dois arquivos.
Vale ressaltar que, embora o cronograma de barras seja atualizado e
reprogramado mensalmente, as datas transportadas para o cronograma de suprimentos
devem ser as mesmas da linha de base, forçando-se assim que as contratações sejam
realizadas nas datas iniciais estabelecidas. Essa premissa é válida principalmente para
obras do setor imobiliário de segmento econômico, onde normalmente as principais
restrições são conhecidas.
Adotando-se como meta de contratação as datas da linha de base do
cronograma, algumas contratações podem ocorrer de forma antecipada, ou seja, em
prazo bem superior ao da aplicação de determinado insumo na obra. Tal fato pode
causar certo desajuste no fluxo de caixa da obra, através da antecipação de despesas.
Para que isso ocorra sem prejuízos, o fluxo de caixa da obra deve possuir certa folga,
além das contratações junto aos fornecedores se mostrarem vantajosas quanto à
antecipação, como, por exemplo, obtenção de descontos nos valores ou benefícios.
As colunas das requisições realizadas são preenchidas, apurando-se assim o
desempenho da área de suprimentos da empresa.
A área de suprimentos deve estabelecer os prazos necessários para contratação
de fornecedores e disponibilização de insumos à obra, devendo validá-los junto à
equipe técnica, permitindo-se ajustes em casos específicos. Esses prazos variam de
empresa para empresa, dependendo do porte, do volume de compras realizadas e dos
acordos fechados junto a fornecedores.
Até que todas as contratações sejam realizadas, o cronograma de suprimentos
deve ser acompanhado pela equipe técnica da obra mensalmente, vinculando-se suas
informações a relatórios técnicos e reuniões de remoção de restrições (médio prazo).
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Serviços

Tipo

Data de
Início do
serviço

Data de
término do
serviço

Prazo
Prazo entrega
Data limite
negociação / mobilização
da
suprimentos fornecedor
requisição
(dias)
(dias)

Aço

Material

26/10/09

23/08/10

10

35

11/09/09

Alvenaria estrutural / vedação / muros

Serviço

13/11/09

14/09/10

40

15

19/09/09

Argamassa (interna e externa)

Material

10

15

19/10/09

20

20/02/10

30

21/01/10

60

05/12/09

Datas provenientes
do
cronograma
de
13/11/09
13/10/10
barras
linha
de
26/04/10
08/10/10
base

Principais
Baguetes e Soleiras
insumos e
Bancadas de granito
serviços da
Batentes e portas de madeira obra

Serviço

06/04/10

27/10/10

Serviço

15/03/10

10/11/10

Blocos e baldrames

Serviço

27/10/09

29/01/10

Blocos concreto / cerâmico para alvenaria
Caixilhos de alumínio

Serviço

Material

13/11/09

14/09/10

Contramarco

31/03/10

16/08/10

Caixilhos

31/03/10

16/08/10

Prazos
45
podem
45
variar para
cada40tipo de
empresa
e
39
estrutura
10
(pequena,
média,
30
grande)
75

15

Coluna
preenchida
mensalmen
03/09/09
te

10

24/10/09

30

30/01/10

180

19/07/09

Portas

23/11/09

20/10/10

60

30

25/08/09

Batentes

23/11/09

20/10/10

30

30

24/09/09

Calhas e rufos metálicos

Serviço

25/03/10

05/08/10

20

15

Cerâmica paredes / pisos

Material

26/04/10

13/10/10

30

60

Concreto

Material

16/11/09

23/08/10

20

10

Elevadores

Padrão

15/03/10

16/09/10

90

180

Esquadrias de ferro (serralheria)

Serviço

23/11/09

20/10/10

60

30

Estrutura de concreto

Serviço

16/11/09

23/08/10

45

15

17/09/09

Formas de madeira e acessórios

Material

16/11/09

23/08/10

30

30

17/09/09

Forro de Gesso + Gesso liso + Dry wall

Serviço

18/03/10

01/09/10

30

15

01/02/10

Caixilhos de ferro

Fundações profundas

Serviço

20/10/09

24/11/09

30

Impermeabilização

Serviço

25/02/10

08/09/10

30

Instalações Elétricas

Serviço

03/11/09

22/10/10

75

Instalações Hidráulicas

Serviço

03/11/09

27/10/10

75

Locação de andaimes

Eqpto

13/11/09

09/09/10

30

Locação de escoramento

Eqpto

16/11/09

23/08/10

45

120

Prazos
15
podem
15
variar
15
dependendo
do tipo
15de
parceria
20
estabelecida
e do porte
60
do
30
fornecedor

Data de
início do
serviço 26/01/10
prazo
17/10/09
negociação 18/06/09
prazo
entrega
25/08/09
18/02/10

23/05/09

Utilizada
11/01/10

para
comparar
a
05/08/09
data prevista
05/08/09com a data
29/09/09 real e
detectar, caso
12/09/09
ocorra atraso,
26/01/10
se foi gerado
pela demora
25/02/10
em solicitar ou
12/01/10
em contratar

Louças

Material

06/04/10

27/10/10

10

Metais e acessórios

Material

06/04/10

27/10/10

10

Pintura (interna, externa e esquadrias)

Serviço

08/03/10

11/11/10

40

Revestimento externo

Serviço

11/12/09

09/09/10

30

15

27/10/09

15

Revestimento interno

Serviço

16/03/10

13/10/10

30

15

30/01/10

Telhado (madeiramento + telhas)

Serviço

15/03/10

27/07/10

30

20

24/01/10

Terraplanagem + infra externa

Serviço

30/10/09

02/02/10

30

15

15/09/09

Topografia / marcação

Serviço

01/09/09

23/10/09

20

10

02/08/09

Vidros

Serviço

31/03/10

17/08/10

30

30

30/01/10

Figura 23 – Modelo de cronograma de suprimentos
Fonte: Elaborado pelo autor

Data real da
requisição
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3.4

Planejamento de médio prazo ou lookahead planning

Formoso et al (2001) define o planejamento de médio prazo como um segundo
nível de planejamento tático, que faz a vinculação entre o plano mestre (longo prazo) e
os planos operacionais (curto prazo). Neste nível, o planejamento tende a ser móvel,
sendo, por esta razão, denominado de lookahead planning (planejamento olhado para
frente). Os serviços definidos no plano mestre são detalhados e segmentados nos lotes
em que deverão ser executados, de acordo com o zoneamento estabelecido.
Ballard (2000) destaca que o lookahead planning é representado por um
cronograma com as principais tarefas a executar nas próximas três a doze semanas. O
número de semanas a analisar é determinado com base nas características do projeto,
a confiabilidade do sistema de planejamento, o tempo para o recebimento de
informações e insumos necessários, tais como materiais, mão de obra e equipamentos.
Em obras imobiliárias o recomendado é que se analisem doze semanas, devido ao
prazo de fornecimento de alguns insumos impactantes no projeto.
Uma das principais funções do planejamento de médio prazo é a remoção de
restrições no sistema de produção. O mecanismo de análise de restrições tem por
objetivo identificar, analisar e remover as restrições associadas à realização dos
pacotes de trabalho. Uma vez definidos estes pacotes, faz-se uma triagem nos mesmos
de forma a identificar as informações (por exemplo, projeto) ou recursos (por exemplo,
materiais, mão de obra, espaço, equipamentos) necessários para a sua realização que
ainda não estão disponíveis (FORMOSO et al, 2001).
Em seguida, devem ser sistematicamente definidas e registradas ações a serem
implementadas, com o nome dos responsáveis e datas limite, de modo que as
restrições sejam removidas e os problemas solucionados antes do início de cada um
dos pacotes de trabalho.
O planejamento de médio prazo é realizado na fase de execução e controle da
obra. O fluxo básico do planejamento de médio prazo está descrito na Figura 24. Esse
nível de planejamento deve estar vinculado ao planejamento de longo prazo, a fim de
“forçar” o cumprimento das datas das restrições e da realização das atividades.
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1

2

Consultar o
planejamento de longo
prazo (cronograma
trimestral)

3

Listar os principais
grupos de atividades a
ocorrer nos próximos
90 dias

6

Verificar as datas de
início e término para
cada grupo de
atividades

5

4

Definir responsável e
estipular prazo para a
remoção de cada
restrição

Divulgar a planilha aos
envolvidos

7

Listar as restrições
classificadas por
categoria

8

9

Revisar o
planejamento de
médio prazo a cada 30
dias

Acompanhar o
andamento das
restrições

Apurar e divulgar o
Índice de Remoção de
Restrições (IRR)

Figura 24 – Fluxo do planejamento de médio prazo
Fonte: Elaborado pelo autor

Planejamento de Médio Prazo - PMP

Responsável: Eng.º Paulo

Índice IRR do mês: 67%

Obra: Projeto Amazon

Data reunião: 20/08/2009

Índice IRR acumulado: 60%

21-31

1-10

Análise dos serviços para
os próximos três meses

A largura da barra
representa a duração
da atividade

Apurados
mensalmente

Responsáveis
Tipo
Descrição

Responsável

Data limite

Status

Assinar pedido com
fornecedor

Paulo

10/08/09

OK

Mão de obra

Finalizar cotação e
providenciar contratação

Paulo

10/08/09

OK

Equipamentos

Inspecionar bomba de
concreto do fornecedor

Cláudio

20/08/09

Pendente

Material

Estrutura de Concreto

Listar as principais
atividades da obra:
fundações, estrutura,
alvenaria, instalações,
elevadores, revestimentos,
pintura, limpeza, etc

Restrições

out/09
11-20

21-30

1-10

set/09
11-20

21-31

1-10

Atividades

11-20

ago/09

Projeto

Definir Fck com calculista

Espaço

Providenciar compactação
do solo
Descrever

Data limite para a
remoção das
Paulorestrições
10/08/09

João

restrições a remover
Analisar
e PCMSO
- iniciarPPRA
sempre
com
empreiteiro
verbo

Cláudio

Segurança
Providenciar integração
de funcionários

Figura 25 – Planejamento de médio prazo
Fonte: Elaborado pelo autor

15/08/09

OK
OK

Apuração dos
resultados ao
término do período
20/08/09
Pendente
de 30 dias da
reunião anterior
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O foco principal do planejamento de médio prazo deve ser a análise e remoção
das restrições, e não a programação trimestral dos serviços, sendo que para este fim
existe o cronograma trimestral, proveniente do planejamento de longo prazo. As datas
listadas na planilha de médio prazo devem ser coincidentes ao cronograma de barras.
A Figura 25 ilustra um modelo de planilha a ser utilizada nas reuniões do
planejamento de médio prazo, descrevendo as características das principais colunas.

3.5

Planejamento de curto prazo ou planejamento de comprometimento

Formoso et al (2001) descreve que o planejamento de curto prazo ou operacional
tem o papel de orientar diretamente a execução da obra, em seu ciclo operacional. Em
geral, é realizado em ciclos semanais, sendo caracterizado pela atribuição de recursos
físicos (mão-de-obra, equipamentos e ferramentas) às atividades programadas no
cronograma mensal, bem como o fracionamento dessas atividades em pacotes
menores, denominados de tarefas. Em obras muito rápidas ou nas quais existe muita
incerteza associada ao processo de produção (por exemplo, reformas) o ciclo de
planejamento de curto prazo pode ser diário.
O planejamento neste nível deve ter forte ênfase no engajamento das equipes
com as metas estabelecidas, sendo por isto denominado na bibliografia de commitment

planning (planejamento de comprometimento). Tal engajamento pode ser obtido por
meio da realização de reuniões periódicas, de caráter semanal, as quais ocorrem na
própria obra, contando, em geral, com a participação do gerente da obra, mestre de
obras, subempreiteiros e líderes de equipes. Estas reuniões fecham o ciclo de
planejamento e controle por meio da avaliação das equipes de produção quanto ao
cumprimento de metas no período anterior, e do planejamento do período seguinte
(FORMOSO et al, 2001).

76

1
Em reunião entre
mestres e engenheiros
e, a partir do
cronograma mensal
detalhado, listar as
atividades a realizar nos
próximos 7 dias

2

Verificar se as equipes
estão dimensionadas
para atender a carga
semanal de atividades

6
Indicar as causas
responsáveis para os
serviços não concluídos

Realizar reunião com
as equipes para
divulgar a meta
semanal de produção

5
Ao término dos 7 dias,
apurar em campo o
porcentiual realizado
de cada serviço
planejado

7
Gerar gráficos com o
desempenho da obra e
das equipes envolvidas,
divulgando os
resultados na obra

3

4
Mestres e engenheiros
deverão acompanhar
dia-a-dia o
cumprimento das
metas

8

Repetir os passos [1] e
[2]

9
Realizar reunião com
as equipes para
avaliar o desempenho
da semana anterior e
divulgar a nova meta
semanal de produção

Figura 26 – Fluxo do planejamento de curto prazo
Fonte: Elaborado pelo autor

Na construção de empreendimentos imobiliários, o recomendado é que o
planejamento de curto prazo siga o fluxo descrito na Figura 26, com o envolvimento de
toda a equipe responsável pela produção.
É importante ressaltar que as tarefas e datas consideradas nessa fase devem
estar vinculadas às datas planejadas no cronograma mensal de metas, realizando-se
ajustes dentro do mês até a realização da reprogramação do cronograma.
Alguns aspectos positivos quanto aos resultados da implantação do last planner:
•

a realização das tarefas é mensurada e monitorada;

•

as tarefas tem seus pré-requisitos avaliados;

•

as causas que impossibilitarem um determinado pacote de ser concluído são
investigadas e removidas;
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•

o cronograma de longo prazo passa a ser suplementado com as técnicas de “puxar”;

•

os responsáveis pelas atividades (empresas e encarregados) são avaliados
semanalmente, permitindo-se estabelecer critérios de desempenho e comparação
entre as empresas.

Planejamento de Curto Prazo - PCP
Obra: Projeto Amazon

Colocar dados
do projeto
Mestre: Alcides
Responsável

Pacote de trabalho

Equipe

Grauteamento alvenaria 3.º
pavimento

Oficial

1

Ajud

1

2

Colocação escada pré-moldada 3.º
pavimento

Oficial

3

Montagem escoramento da laje 3.º
pavimento

Oficial

1

4

5

6

Ajud

Ajud

1

2

Mestre /
Empresa
Encarregado
A

A

Arthur

B

João Paulo

OficialDimensionar
1
recursos B
Ajud
1
humanos
para
Oficial as1tarefas

Montagem de laje pré-moldada 3.º
pavimento
Descrição clara do trabalho a
Montagem
armação dadeve
laje 3.º
realizarde
- linguagem
pavimento
Ajud
estar apropriada à área
técnica eelétricas
ser compreendida
Instalações
e hidráulicas da Oficial
pela equipe de campo que
laje 3.º pavimento
Ajud
realizará o trabalho

7

Concretagem da laje 3.º pavimento

8

Marcação alvenaria 4.º pavimento

9

Montagem proteção periférica

1
1
1

Oficial

2

Ajud

2

Oficial

2

Ajud

2

Oficial
Ajud

Arthur

João Paulo

C

Paulo

D

Márcio

Identificar
C
Paulo
responsáveis sendo
equipe própria ou
A
Arthur
sub-contratados
A

2

Arthur

Status

Item

Engº: Roberto

Data reunião:

16/11/2009

Índice PPC da semana:

78%

Índice PPC acumulado:

65% semanalmente

Dias da semana
9

10

11

12

13

14

15

S

T

Q

Q

S

S

D

Prev.
Realiz.
Prev.
Realiz.

Identificação
visual do final
de semana

Prev.
Realiz.
Prev.
Realiz.
Prev.

Prev.
Realiz.
Prev.
Realiz.
Prev.

%
Realizado

Causas
atraso /
sucesso

100,00%

Sucesso

100,00%

Falta material

100,00%

Sucesso

100,00%

Sucesso

Apuração dos
Baixa
100,00%
resultados
e
produtividade
causas ao término
da semana
Predecessora
100,00%

Realiz.

Realiz.

Apurados

Realizado
fora do prazo

P

100,00%

Predecessora

50,00%

Predecessora

50,00%

Chuva

E

Figura 27 – Planejamento de curto prazo
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 27 representa graficamente um modelo sugerido de planilha eletrônica
para utilização nas reuniões do planejamento de curto prazo.
Para todas as tarefas planejadas são identificadas as causas de sucesso ou
insucesso em sua conclusão. Essas causas são bastante úteis na determinação dos
principais gargalos detectados e no acompanhamento das soluções propostas. A Figura
28 mostra o exemplo de uma lista de causas a ser aplicada.

78

Item

Grupo

1

Causas
Atividade realizada com sucesso

2

Clima

Condições adversas do ambiente

3

Clima

Condições climáticas - chuva

4

Mão de obra

Baixa produtividade

5

Mão de obra

Falta de mão de obra

6

Mão de obra

Pacote de trabalho grande demais

7

Mão de obra

Regularização de documentação/Integração

8

Mão de obra

Retrabalho

9

Obra

Área de trabalho não liberada

10

Obra

Atividade predecessora não concluída ou fora de prazo

11

Obra

Falha na programação da tarefa

12

Obra

Mudança do plano de ataque da obra

13

Obra

Mudança do plano de ataque do empreiteiro

14

Obra

Paralização segurança do trabalho

15

Projetos

Falta de especificação

16

Projetos

Modificação de projeto

17

Projetos

Projeto deficiente ou inexistente

18

Suprimentos

Equipamento com problemas/sem condições de uso

19

Suprimentos

Falha na solicitação de recursos

20

Suprimentos

Falta de equipamento da obra

21

Suprimentos

Falta de equipamento do empreiteiro

22

Suprimentos

Falta de material da obra

23

Suprimentos

Falta de material do empreiteiro

24

Suprimentos

Material entregue fora das especificações ou com defeito

Figura 28 – Lista de causas
Fonte: Elaborado pelo autor
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4 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO – MODELO
PROPOSTO

Nesta seção, são apresentadas ferramentas complementares ao sistema last

planner de controle da produção. Não há a pretensão de se realizar uma dicotomia, ou
comparação, entre o modelo tradicional e o planejamento integrado proposto. O
objetivo é apresentar ferramentas que se complementam, no intuito de melhorar a
qualidade das informações geradas pelo planejamento.
O autor do presente trabalho considera, como modelo tradicional, o modelo de
planejamento implementado nas empresas de grande porte em que atuou como
profissional.
O modelo de planejamento integrado proposto é fruto de alterações práticas
realizadas no setor de planejamento dessas empresas, a fim de se adequar às
necessidades específicas surgidas ao longo do tempo, como, por exemplo,
reprogramação mensal de atividades não concluídas.
Vale ressaltar que a realidade profissional e mercadológica, vivida por essas
empresas, pode ser diferente de outras empresas atuantes no setor, fazendo com que,
nem sempre, o sistema seja bem aceito pelas pessoas e bem implantado em outras
empresas.
Da mesma forma, devemos considerar pontos de vista diferenciados em relação
aos diversos métodos de planejamento aplicados pelas empresas. Esse assunto deve
ser tratado com cautela, a fim de não considerarmos que um sistema qualquer, por
melhor que se apresente em determinadas situações, seja considerado um modelo
definitivo de planejamento.
O modelo proposto pode ser aplicado em qualquer tipo de obra voltada ao
mercado imobiliário, sendo ela horizontal ou vertical. Entretanto, vale considerar que há
mais chances do sistema ser melhor aproveitado quando implantado em empresas de
grande porte, e em obras com características de segmento econômico, conforme
premissas estabelecidas na seção 1.
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Em empresas de pequeno e médio porte, os processos tendem a ser mais
simplificados, com a adoção de uma quantidade menor de ferramentas, o que, por
vezes, pode inviabilizar a implantação de um sistema mais complexo.
Para que o planejamento seja eficiente e conte com o envolvimento de todos os
níveis, entre gerência, equipe técnica e equipe de produção, não deve apenas ser
imposto do maior para o menor nível, pois, corre-se o risco de chegar às equipes de
campo com uma realidade incompatível com as necessidades dessas equipes. É
necessário que, em muitos momentos, seja desenvolvido de baixo para cima, ou seja,
atenda primeiro às necessidades nos níveis de produção, para posteriormente chegar
ao nível de gerência.

4.1

Comentários sobre o modelo tradicional

Os três níveis de planejamento abordados neste trabalho (longo, médio e curto
prazo) não são novidade no mercado nacional de construção imobiliária, visto que são
utilizados por diversas empresas atuantes no setor, sejam elas de porte pequeno,
médio ou grande.
Entretanto, o modelo tradicional aplicado em maior escala possui um foco na
quantidade de trabalho previsto (m2 de alvenaria ou m3 de concreto, por exemplo)
versus a quantidade do mesmo trabalho realizado, deixando assim, de certa forma, em
segundo plano o percentual de avanço físico previsto e sua correlação com as tarefas e
atividades diárias planejadas de uma obra.
Além disso, em boa parte dos casos, o sistema tradicional não se utiliza de
reprogramações mensais feitas a partir de uma linha de base definida. Dessa forma, a
partir de um referencial definido, todas as atividades devem ser concluídas no tempo
previsto, não permitindo ajustes ou reprogramações principalmente no planejamento de
longo prazo. Esse fator passa a ser desmotivador para a equipe de produção,
principalmente a partir de atrasos constatados que geram metas futuras de produção
inexequíveis do ponto de vista lógico.
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Como ponto altamente positivo, identificado no modelo tradicional, a aplicação da
ferramenta conhecida como linha de balanço é bastante voltada à área de produção.
Tal ferramenta tende a facilitar o entendimento, pelas equipes de produção, do fluxo
seqüencial dos serviços, das folgas e dos gargalos existentes ao longo do
empreendimento.

4.2

Definições sobre o modelo de planejamento integrado

Assim como no modelo tradicional, o modelo de planejamento integrado utiliza
como base referencial o sistema Last Planner de produção, abordado na seção 3.
Dentre as principais propostas de complementação, em relação ao modelo
tradicional, o modelo de planejamento integrado analisa o desempenho da produção
física de cada obra mês a mês, considerando a adoção de reprogramações mensais a
partir dos dados reais obtidos. Isso não significa que os dados da linha de base são
alterados ou descartados. Pelo contrário, eles permanecem como referencial e
parâmetro de comparação até o término da obra.
Deve-se considerar que algumas técnicas de planejamento, como, por exemplo,
o cronograma de barras, podem ser utilizadas no planejamento de longo prazo,
enquanto outras, como a linha de balanço, podem complementá-las, a fim de uma
melhor adequação à gestão da produção nos canteiros.
Como forma de análise e complemento das ferramentas entre o modelo
tradicional e o modelo de planejamento integrado, a Figura 29 ilustra os principais
tópicos referentes aos três níveis de planejamento.
Obras de empreendimentos imobiliários em geral são executadas a partir da
definição de duas frentes de trabalho, sendo um de progressão vertical (casas ou
torres) e outro de progressão horizontal (área externa ou periferia). Em determinadas
fases da obra os dois sistemas tornam-se interdependentes entre si.
A proposta de um modelo integrado visa obter uma padronização dos principais
conceitos e ferramentas utilizadas no planejamento da produção.
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Assumpção (1996) define que a possibilidade de parametrizar indicadores de
produção e de padronizar serviços e sequências executivas, permite que se introduzam
simplificações no processo de modelagem, sem que se perca qualidade nas
informações. A qualidade destas informações será compatível com a hierarquia das
decisões tomadas. A condição de repetição de atividades, tanto na torre quanto na área
externa, e as padronizações de sequências entre serviços, decorrentes da utilização de
um mesmo processo construtivo, criam condições favoráveis para o processo de
modelagem. As obras e seus processos de produção podem ser tratados de forma
semelhante, permitindo que se construa modelo universal, válido para a maioria das
obras deste tipo. As diferenças entre obras são caracterizadas mais por aspectos
quantitativos (área e quantidades de pavimentos e trechos da periferia) e pelos padrões
de acabamento, do que pela lógica do processo de produção.
A base para o desenvolvimento do modelo é a de considerar a construção do
edifício como uma obra com atividades cíclicas (onde os serviços são repetidos de
pavimento em pavimento, ou de trechos em trechos, dentro de uma mesma sequência).
Entre as principais informações que podem ser geradas relacionam-se:
•

cronograma físico dos principais serviços da obra;

•

programação de custos por período;

•

programa de utilização de mão de obra por período;

•

histogramas de custo e homens-hora;

•

Curva de agregação de recursos - Curva S - para avaliação do andamento físico da
obra.
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Modelo tradicional
Ferramenta
Linha de
balanço

Características
Fácil visualização e entendimento por
todos os níveis da equipe (engenheiros,
mestres, encarregados, técnicos)

Planejamento integrado
Ferramenta
Cronograma
de barras

Características
Permite comparações com a linha de
base
Permite reprogramações mensais

Auxílio no nivelamento de recursos
Como, normalmente, a linha de balanço
não possui peso (%) vinculado às
atividades, o cronograma de barras pode
suprir essa necessidade

LONGO PRAZO

Identificação de pontos de conflito entre
as atividades
Análise sequencial dos ritmos de
produção
Pode complementar o cronograma de
barras na análise das folgas e pontos de
gargalo

Pode complementar a linha de balanço,
para o caso de atividades não-repetitivas

Curva S

Vinculada ao cronograma de barras,
permite análises rápidas

Cronograma
de
suprimentos

Análise antecipada das datas de
necessidade dos principais insumos da
obra

MÉDIO PRAZO

Leva em consideração prazos de
contratação para cada tipo de insumo e
de cada fornecedor

Planilha
eletrônica

Planilha
eletrônica

Análise das restrições vinculadas às
atividades acima

Planilha
eletrônica

CURTO PRAZO

Cronograma das atividades a realizar nos
próximos 3 meses

Participação efetiva de toda a equipe
(engenheiros, mestres, encarregados,
etc)
Possui como idéia principal: dimensionar
o que conseguimos fazer com os
recursos disponíveis

Figura 29 – Modelo tradicional x Modelo integrado
Fonte: Elaborado pelo autor

Foco maior na análise das restrições,
pois o cronograma trimestral é extraído
do cronograma de longo prazo
Utiliza como base as metas
reprogramadas, considerando assim
antecipações ou atrasos nos serviços

Planilha
eletrônica

Possui como idéia principal: dimensionar
o que precisamos fazer com os recursos
disponíveis, partindo da premissa que as
restrições foram removidas
Produção vinculada ao cronograma de
barras
Como estão vinculados as metas de
produção, os índices são mais difíceis de
serem obtidos, podendo desmotivar a
equipe
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4.3

Integração: Longo x Médio x Curto prazo

A Figura 30 ilustra a integração entre os três níveis de planejamento
correlacionados com as fases da obra.
A integração visa obter, principalmente:
•

maior grau de comprometimento de todos os envolvidos;

•

todos os níveis trabalham com as mesmas datas;

•

as informações principais são oriundas de um único documento (cronograma de
barras);

•

as metas de produção do planejamento de longo prazo estão vinculadas aos
planejamentos de médio e curto prazo;

•

todos os envolvidos possuem acesso a todas as informações.

Figura 30 – Planejamento de longo, médio e curto prazo
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3.1 Como se faz

O fluxo básico de desenvolvimento de um sistema integrado está representado
na Figura 31, que apresenta os níveis de planejamento e controle e sua relação direta
com os planejamentos de longo, médio e curto prazo.

1

Planejamento

Definição do
escopo

Definição das
atividades

6
Alocação de custos

7
Elaboração do
cronograma

10
Controle do
cronograma

Controle

2

5
Planejamento dos
recursos

8
Curvas ASAP e
ALAP

Planejamento de
médio prazo

Sequenciamento
das atividades

4
Estimativa de
duração das
atividades
9
Cronograma de
suprimentos

11
Controle das
curvas

12

3

13
Planejamento de
curto prazo

Figura 31 – Fluxo do sistema de planejamento integrado
Fonte: Elaborado pelo autor

Planejamento de
longo prazo
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4.3.2 Em que fase se aplica

O que

Quando

LONGO PRAZO

Processo de
Processo de controle
Processo de controle
planejamento
(durante a execução da (durante a execução da
(antes do início da obra)
obra)
obra)
Evento único

Entradas
necessárias

Projetos de implantação,
orçamento executivo e
dimensionamento de
custos indiretos
Cronograma baseline
Curva ASAP
Cronograma de
suprimentos

Onde

Como

CURTO PRAZO

Processo de controle
(durante a execução da
obra)

Mensal (inicia no
Mensal (inicia no primeiro Semanal (inicia com o início
primeiro mês da obra)
mês da obra)
das fundações da obra)

Periodicidade

Saídas

MÉDIO PRAZO

Levantamento de
dados em campo

Cronograma trimestral

Avanço físico +
reprogramação mensal
Planejamento de médio
dos serviços +
prazo
cronograma trimestral
+ cronograma mensal

Canteiro de obras

Canteiro de obras

Cronograma mensal

Planejamento semanal de
atividades

Canteiro de obras

Reunião com o
Reunião inicial diretiva +
engenheiro
Reunião para planejar as
elaboração do
responsável para
Reunião para planejar as
atividades dos próximos 7
cronograma + elaboração apuração da produção ações futuras e apurar os
dias e apurar os resultados
curva ASAP + validação
do referido mês e
resultados anteriores
anteriores
reprogramações dos
junto aos responsáveis
serviços

Responsável

Engenheiro residente

Engenheiro residente

Engenheiro residente

CoResponsável

Planejador

Planejador

Planejador

Obra: Gerentes,
coordenadores,
engenheiros, técnicos e
mestres

Coordenador,
engenheiros, mestres,
técnicos e administrativos
Participantes
da obra, planejador
Planejamento: equipe
regional, suprimentos e
Planejamento: equipe de
de apoio
segurança no trabalho
apoio

Porque

Ferramentas

Obra: engenheiros de
produção

Levantar todas as
Definição do plano
Controle dos serviços
restrições antes da
master da obra e
executados e apuração execução dos serviços,
cravação da linha de base
dos índices mensais com o objetivo de evitar
do planejamento físico
atrasos
Softwares Ms-Project e Excel

Figura 32 – Aplicação dos níveis de planejamento
Fonte: Elaborado pelo autor

Software Excel

Engenheiros, mestres,
técnicos, encarregados e
empreiteiros da obra,
planejador regional

Definir as metas diárias de
produção vinculadas ao
cronograma físico
Software Excel
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A Figura 32 ilustra os principais processos correlacionados com os responsáveis,
principais entradas e saídas e ferramentas utilizadas.

4.3.3 Divulgação

Os registros gerados ao longo dos processos de planejamento e controle devem
ser divulgados aos principais envolvidos, conforme sugerido na Figura 33.
A apresentação dos resultados é importante para fechar o ciclo de cada
processo, onde ações de correções poderão ser implantadas.
Divulgação
O que

Quando

Registros
Impresso

Eletrônica

Devem ser impressos e
fixados no canteiro de
obras, preferencialmente
na sala de reuniões

E-mail para ciência e aprovação
dos gerentes de engenharia e da
obra
Devem ser copiados o planejador
e o gerente de planejamento

Fase controle
(durante a
execução da
obra)

Arquivos
disponibilizados
mensalmente na
rede interna da
empresa

Devem ser impressos e
fixados no canteiro de
obras, preferencialmente
na sala de reuniões

E-mail mensal contendo os
cronogramas trimestral e mensal,
além da curva de avanço físico
Enviar para o engenheiro
residente da obra, coordenador,
gerente da obra e gerente de
planejamento

MÉDIO
PRAZO

Durante a
execução da
obra

Arquivos
disponibilizados
mensalmente na
rede interna da
empresa

E-mail mensal contendo a
Devem ser impressos e
planilha de médio prazo
fixados no canteiro de
Enviar para todos os participantes
obras, preferencialmente
da reunião, além do gerente da
na sala de reuniões
obra e gerente de planejamento

CURTO
PRAZO

Arquivos
Durante a
disponibilizados
execução da semanalmente na
obra
rede interna da
empresa

Fase
Arquivos
planejamento disponibilizados na
(antes do
rede interna da
início da obra)
empresa
LONGO
PRAZO

Devem ser impressos e
fixados no canteiro de
obras, preferencialmente
na sala de reuniões e em
área de vivência, para
ciência de todos os
colaboradores da obra

Figura 33 – Lista de divulgação das informações
Fonte: Elaborado pelo autor

E-mail semanal contendo a
planilha de curto prazo
Deixar disponível na obra;
encaminhar o e-mail para o
gerente da obra e gerente de
planejamento
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4.3.4 O planejamento de longo prazo como principal fonte de informações

Como as principais informações utilizadas nos planejamentos de médio e curto
prazo são geradas a partir do desenvolvimento do planejamento de longo prazo, a partir
da definição da EAP do projeto já ocorre o desenvolvimento do cronograma de barras,
principal produto dessa fase.

4.3.4.1

Fase de planejamento

Em torno de dois meses antes do início da obra, a data de início deve ser
confirmada e validada, pois qualquer alteração nesse item gera uma interferência direta
com o fluxo de caixa da empresa e também com questões jurídicas, tais como laudo de
vizinhança pronto e licenças ambientais emitidas.
Principais entradas para esse processo:
•

autorização de início da obra;

•

projetos executivos;

•

orçamento executivo;

•

escopo definido (EAP).

Principais saídas:
•

cronograma master - cronograma mensal e trimestral;

•

cronograma de suprimentos;

•

curva S.

Principais indicadores:
•

percentual realizado;

•

projeção de dias de atraso;
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•

atrasos em contratações.
De posse dos referidos documentos de entrada, a área de planejamento deve

fazer uma primeira análise de todas as premissas adotadas, tais como:
•

prazo total de execução;

•

plano de ataque pré-definido: por qual trecho se inicia os trabalhos, abordagem de
interrupções previstas e gargalos detectados;

•

principais equipamentos considerados: quantidade de bate-estacas, gruas, minigruas, elevadores de carga e andaimes;

•

sistemas considerados: tipo de laje (maciça, pré-moldada), revestimento interno de
áreas secas em argamassa ou gesso.
Todas as referidas premissas devem ser discutidas junto à equipe técnica que

será responsável pela obra, levantando-se possíveis problemas potenciais.
Uma análise prévia dos projetos de implantação usualmente fornece informações
importantes acerca de possíveis interferências durante a execução da obra.
Para obras consideradas “horizontais”, ou seja, composta de casas e prédios
com quantidade reduzida de pavimentos, sugere-se esquematizar em um projeto de
implantação a sequência de execução dos principais serviços, tais como fundações,
estrutura e alvenarias.
Para obras consideradas “verticais”, ou seja, edifícios de múltiplos pavimentos,
dependendo da quantidade de torres e do tamanho dos subsolos e áreas externas,
torna-se viável a utilização de um projeto de implantação para esquematizar a
sequência de execução dos principais serviços da obra.
A partir das principais definições do plano de ataque, torna-se interessante e
viável a utilização de padrões pré-estabelecidos de sequenciamento de serviços e
durações das tarefas, ou seja, cronogramas pré-elaborados considerando as principais
similaridades entre os empreendimentos.
Visando eventos futuros de controle de cronogramas e medições físicas, é
importante que sejam validados perante a equipe técnica da obra todos os critérios
considerados no cronograma físico, tais como:
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•

Dividir cada pavimento de alvenaria em subitens (marcação, elevação e
encunhamento, por exemplo) ou considerar nessa fase apenas o serviço completo
(alvenaria do 1.º andar)?

•

Subdividir os itens de instalações elétricas (distribuição em lajes, prumadas,
enfiação, acabamentos)?

•

Subdividir os itens de instalações hidráulicas (prumadas, ramais e testes)?
A Figura 34 ilustra os critérios de medição considerados em um pavimento tipo.

Tubulação
elétrica embutida
na laje = 8%

Estrutura
completa =
100%

Marcação de
alvenaria completa
= 15%

Figura 34 – Exemplo de critérios de medição
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir do sequenciamento padrão, o cronograma começa a ser elaborado.
Nessa fase, são inseridos no cronograma as sequências de plano de ataque, os
serviços com os critérios de medição definidos e então parte-se para uma análise
detalhada dos principais insumos da obra, a fim de se obter um nivelamento factível
com o que será executado e com o que foi orçado. Normalmente varia de obra para
obra os insumos de maior gargalo e que requerem maior atenção, entretanto em obras
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de empreendimentos imobiliários tradicionais, deve-se levar em consideração a
produção de equipes tais como:
•

Fundações;

•

Alvenaria;

•

Estrutura;

•

Gesso liso sobre paredes;

•

Revestimento interno em argamassa;

•

Revestimento cerâmico.
A Figura 35 exemplifica o nivelamento de recursos realizado para os serviços de

gesso liso.

Situação 1 - recursos aleatórios
Oscilação de equipes, com pico de
três frentes de trabalho
simultâneas.

Situação 2 - nivelamento
Mantidas as premissas da
situação 1: data de início, data
de término e duração de cada
atividade.
Nivelamento de equipes,
proporcionando melhor
aproveitamento da mão de
obra disponível.

Figura 35 – Nivelamento de recursos
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir da análise dos recursos e de posse do orçamento executivo da obra,
pode-se então adicionar os critérios de peso ao cronograma, sejam eles critérios de
custos (mais utilizados) ou homem/hora.
Por meio dos pesos atribuídos torna-se possível a emissão de uma primeira
curva física S para análise do percentual planejado mês a mês. Normalmente alguns
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meses podem apresentar percentuais bem elevados em relação aos demais. Nesse
caso, sugere-se uma nova análise do cronograma para verificar o que está causando
tais distorções.
Assim como o nivelamento dos recursos, a análise dos porcentuais planejados
deve ser realizada em conjunto com a equipe técnica da obra, pois eles são os
responsáveis pelo cumprimento mensal das metas e, caso não participem dessa fase e
também não atinjam as metas mensais no futuro, podem alegar falha da equipe de
planejamento durante a preparação do processo.
Com a definição do plano de ataque, nivelamento de recursos, datas planejadas
das tarefas e percentuais planejados, desenvolve-se então o cronograma de
suprimentos. Ponto-chave para que os insumos sejam adquiridos e disponibilizados à
obra no prazo planejado, esse cronograma é um excelente farol para a avaliação do
desempenho da área de suprimentos da empresa.

Figura 36 – Cronograma master
Fonte: Elaborado pelo autor
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Os prazos de contratação, entrega e mobilização dos fornecedores devem ser
discutidos em conjunto entre a equipe técnica da obra e as equipes de suprimentos e
planejamento, visando minimizar surpresas indesejáveis.
A partir da cravação da linha de base do planejamento de longo prazo, o material
é disponibilizado à obra e passa a ser o referencial de acompanhamento.
A Figura 36 ilustra o cronograma master de um empreendimento de forma
sumarizada.

4.3.4.2

Fase de controle

Mensalmente (ou conforme periodicidade definida por cada empresa), os
controles são realizados em campo por meio do envolvimento das equipes de
planejamento e da obra.
O ideal é que primeiramente seja realizado em campo um levantamento real de
todo serviço produzido. Principalmente nos primeiros controles, esse trabalho deve ser
realizado em conjunto entre as equipes, evitando-se assim possíveis interpretações
erradas acerca dos critérios de medição estabelecidos.
Após o levantamento real dos serviços executados o cronograma de barras deve
ser atualizado. Devido ao atraso ou adiantamento de determinados serviços, a data de
término da obra pode sofrer alterações, assim como a quantidade de serviços previstos
para os meses subsequentes. Nesse momento passa a ser viável a realização de uma
análise junto à equipe técnica da obra para se verificar as capacidades de produção
para os respectivos serviços planejados. A essa análise e ajustes damos o nome de
reprogramação.
A partir da reprogramação dos serviços gera-se uma curva física que informará a
produção física real do período e apontará possíveis desvios em relação à linha de
base estabelecida. No mesmo arquivo são informadas as metas de produção, serviço a
serviço, para os meses subsequentes.
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Figura 37 – Exemplo de cronograma trimestral (subdivisão por semanas - vínculo com médio
prazo)
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 38 – Exemplo de cronograma mensal (vínculo com curto prazo)
Fonte: Elaborado pelo autor
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Quanto ao cronograma de suprimentos, para as datas de início e término dos
serviços sugere-se que sejam mantidas as datas da linha de base. Mensalmente devem
ser informados as datas das requisições e pedidos efetivados, gerando assim um farol
comparativo entre as datas previstas e as datas realizadas.
Todo material gerado deve ser disponibilizado à obra para que as informações
sejam divulgadas aos principais envolvidos, assim como utilizadas nas reuniões de
médio e curto prazo, conforme as Figuras 37, 38 e 39.

Figura 39 – Utilização dos planejamentos de longo, médio e curto prazo
Fonte: Elaborado pelo autor

96

4.3.5 O planejamento de médio prazo como ferramenta de remoção de restrições

A primeira reunião do planejamento de médio prazo deve ser realizada tão logo o
planejamento de linha de base do longo prazo esteja validado e, preferencialmente,
ocorrer antes do início da obra.
A periodicidade de realização das reuniões é variável de empresa para empresa,
sendo que a maior parte delas adota a frequência mensal. Para os primeiros meses de
obra, sugere-se a realização da reunião semanal ou no máximo quinzenal, pois trata-se
de uma fase importante de definições e descobertas. Sendo assim, o quanto antes as
surpresas forem detectadas, mais rápidas são as respostas e soluções encontradas.
Participam da reunião de médio prazo os principais envolvidos na realização da
obra, sendo imprescindível a presença de:
•

engenheiros e coordenadores;

•

mestre-de-obras;

•

técnico (ou engenheiro) de segurança no trabalho;

•

técnico (ou engenheiro) responsável pelo planejamento;

•

responsável pelos suprimentos;

•

auxiliar administrativo;

•

demais técnicos.

Principais entradas para esse processo:
•

cronograma trimestral (proveniente do longo prazo);

•

cronograma de suprimentos (proveniente do longo prazo);

•

orçamento executivo;

•

projetos executivos;

•

documento da reunião anterior.

Principais saídas:
•

planilha do planejamento de médio prazo.
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Principais indicadores:
•

IRR (Índice de Remoção de Restrições). Esse índice mede a quantidade de
restrições removidas, comparando os resultados com a quantidade de restrições
previstas para o mesmo período. Pode ser semanal, quinzenal ou mensal, sendo
divulgado a cada nova reunião realizada.
Diferentemente do modelo Last Planner, que utiliza o planejamento de médio

prazo como uma espécie de cronograma trimestral, no modelo integrado proposto
nesse trabalho o planejamento tem um foco mais específico na análise das restrições
vinculadas a cada serviço que ocorrerá nos três meses subsequentes à data analisada.
Essa característica de avaliar somente as restrições é única para este modelo,
visto que o planejamento físico do trimestre é proveniente do cronograma de longo
prazo.
As restrições são classificadas por categorias, sendo:
•

materiais;

•

mão de obra;

•

equipamentos;

•

projetos;

•

espaço;

•

segurança no trabalho;

•

outros.
A reunião de médio prazo deve ser iniciada por meio de uma análise prévia da

reunião anterior, ou seja, repassar as restrições pendentes junto aos responsáveis e
apontar para cada restrição se a mesma foi removida ou não. Ao findar desse processo,
deve ser gerado e informado aos participantes o índice IRR do último período analisado
e acumulado ao longo da obra.
Em seguida com base na estrutura de EAP utilizada no plano de longo prazo,
deve-se listar os principais serviços a ocorrer, indicando suas datas de início e término.
Também é importante que se registre na planilha quais profissionais estão participando
da reunião.
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Na sequência, deve-se fazer uma análise que pode ser chamada de análise
horizontal, ou seja, para cada serviço listado analisar todas as restrições pertinentes e
registrá-las.
Tão importante quanto registrar as restrições, colocar o nome de um responsável
e determinar uma data-limite para sua remoção delimitam o grau de importância e o
impacto de cada item no desempenho da obra. Recomenda-se também colocar o nome
de apenas uma pessoa responsável por cada restrição, evitando-se assim colocar
nomes de departamentos ou dois responsáveis, por exemplo.
Ao término da reunião, deve-se entregar cópias da planilha gerada (via impressa
ou e-mail) para todos os participantes, a fim de que cada um possa identificar as
restrições sob sua responsabilidade. Sugere-se também deixar pré-agendada uma data
para a realização da próxima reunião.
Durante o intervalo entre uma reunião e outra, deve-se eleger algum participante
que fique responsável por acompanhar a remoção das restrições e alertar os
responsáveis com relação às datas acordadas.
Quando bem aplicado e compreendido, o planejamento de médio prazo é uma
das principais ferramentas no auxílio à equipe técnica da obra para evitar surpresas ao
decorrer do processo de produção que possam impactar na paralisação ou baixo
desempenho de algum serviço, auxiliando assim o cumprimento das metas de
produção estabelecidas no planejamento de longo prazo.

4.3.6 O planejamento de curto prazo como ferramenta de auxílio à produção

O planejamento de curto prazo deve ser implementado tão logo os primeiros
serviços (terraplanagem e contenções) sejam iniciados.
Principais entradas para esse processo:
•

cronograma mensal (proveniente do longo prazo);

•

planejamento de curto prazo da semana anterior.
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Principais saídas:
•

planejamento da produção para os próximos sete dias.

Principais indicadores:
•

PPC (Percentual de Pacotes Concluídos). Esse índice mede a quantidade de
pacotes realizados com sucesso, ou seja, dentro do prazo estipulado, comparando
os resultados com a quantidade total de pacotes planejados para o período. Possui
periodicidade mensal, devendo ser divulgado a todos os funcionários da obra;

•

Índice de desempenho das empresas.
O planejamento de curto prazo possui papel determinante no sucesso ou não do

cumprimento das metas estabelecidas no planejamento de longo prazo. Isso ocorre
devido ao fato de que nada adianta elaborar planejamentos trabalhosos e detalhados
se a equipe responsável pela produção não conseguir entender de forma clara o que
precisa ser produzido.
Um diferencial do modelo integrado proposto em relação ao modelo tradicional, é
que no planejamento integrado é planejado o que precisa ser feito, enquanto que no
modelo tradicional é planejado o que se consegue fazer. Em ambos os casos, parte-se
da premissa que as restrições específicas de cada atividade foram removidas no
planejamento de médio prazo.
Obviamente deve-se tomar cuidado para não cometer exageros nas metas
diárias propostas, como por exemplo planejar a concretagem de uma laje para o dia
seguinte sem que a alvenaria estrutural sequer tenha sido iniciada. Por outro lado,
informações do tipo “daria para fazer se o empreiteiro disponibilizasse mais gesseiros”
devem ser planejadas pelo modelo integrado, fazendo com que o engenheiro da obra
converse com o empreiteiro a respeito da disponibilização de mais recursos ou então
decidir pela alocação de novos recursos para completar o serviço, como por exemplo
destinar equipe própria para os trabalhos ou contratar outro empreiteiro.
O modelo integrado tem por características, no nível do planejamento de curto
prazo, estabelecer metas puxadas, porém exequíveis, para a produção.
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Deve-se também atentar para o tamanho dos pacotes propostos, evitando-se
que ocorram problemas de critérios na hora de apuração dos resultados. Como
exemplo, uma laje que demoraria sete dias para ser executada, poderia ser subdividida
em partes menores, sendo: escoramento (1 dia), formas (2 dias), armação (2 dias),
instalações (1 dia) e concretagem (1 dia).
Se adotar o primeiro critério e a laje não for concretada dentro dos sete dias, é
atribuída nota zero para a referida atividade. Entretanto, se adotar o segundo critério e
cumprir todas as etapas exceto a concretagem, a nota atribuída seria oito (quatro
atividades completadas de cinco planejadas).
Para isso, o tamanho dos pacotes de trabalho deve ser definido para cada obra,
pois há interferência direta com o sistema construtivo adotado, com as equipes e com
outros insumos impactantes.
A reunião de curto prazo deve ser dividida em três fases, sendo:

a) Levantamento de dados em campo referentes aos serviços realizados
Com a planilha da semana anterior em mãos, deve-se realizar um levantamento
em campo para apurar quais pacotes foram cumpridos e, para os que não foram
cumpridos diagnosticar as causas, escolhendo uma dentre as opções disponíveis.
Sugere-se que serviços cumpridos ao longo da semana em análise, mesmo que
não cumpridos nos dia específico planejado, sejam considerados realizados com
sucesso. Isso ocorre porque a construção civil apresenta características de ser um
“canteiro a céu aberto”, podem ocorrer interferências climáticas, por exemplo, e impedir
a realização do serviço em uma data específica, porém dentro do prazo dos sete dias
planejado. Outro fator a se destacar, neste caso, é o fator motivador para a equipe, daí
a opção de se adotar como serviço concluído.
Caso haja dúvidas com relação às causas que impossibilitaram a realização de
determinado serviço, devem ser discutidas e analisadas em conjunto pela equipe
técnica e pelo responsável pela realização do serviço.
Todas as informações devem ser tabuladas em planilha específica, gerando-se
assim o índice PPC da semana, o índice PPC acumulado, o índice de cada empresa e
a lista com as principais causas. Essas informações devem ficar disponíveis na área de
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vivência da obra, onde todos os funcionários tenham acesso ao desempenho da obra e
de cada empresa contratada.

b) Reunião para definição das metas dos próximos sete dias
De posse do trabalho realizado até a presente data, do cronograma mensal de
metas e da lista dos recursos disponíveis, deve-se elaborar um planejamento prévio dos
pacotes a realizar nos sete dias seguintes.
Dessa reunião normalmente participam o engenheiro da obra, mestres e técnicos
responsáveis pela operação da planilha.
Cada pacote de trabalho deve ser considerado no dia específico em que irá
iniciar e terminar, indicando-se para cada um a empresa e o encarregado responsável,
bem como a quantidade de pessoas que são alocadas em cada pacote.
Cabe aqui mais uma ressalva com relação ao tamanho dos pacotes de trabalho
definidos. Caso os índices PPC semanais estejam muito baixos, uma das principais
causas pode estar no tamanho dos pacotes, grupo de serviços ou atividades
planejadas, sendo que a equipe técnica da obra pode tomar a liberdade de
redimensioná-los para as próximas semanas, caso julgue necessário.

c) Reunião para apresentar as metas à equipe e esclarecer dúvidas
De posse do desempenho da semana anterior e das metas pré-estabelecidas
para a semana seguinte, deve-se então reunir a equipe para apresentação das metas.
Dessa reunião normalmente participam o engenheiro da obra, mestres,
encarregados, empreiteiros e técnicos responsáveis pela operação da planilha.
Deve-se tomar especial cuidado durante a reunião para que o foco principal, que
é o planejamento de curto prazo, não seja desviado. Isso pode ocorrer em diversas
situações em que se colocam em pauta questões técnicas de serviços e discussões
acerca das causas do período anterior.
Na primeira parte da reunião devem ser apresentados a todos os resultados
obtidos referentes à semana anterior. Na segunda parte devem ser apresentadas e
distribuídas as metas do próximo período, realizando-se uma leitura de cada serviço
para verificar se ocorreu o correto entendimento do que precisa ser feito.
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Dependendo da complexidade e do tamanho de cada obra, pode-se realizar
reuniões separadas com cada empreiteiro. Entretanto, o aconselhável é que a reunião
seja realizada com a presença de todos, pois pode-se solucionar na hora possíveis
gargalos detectados para a realização de um determinado pacote.
Para que não se tornem desinteressantes e desmotivadoras, essas reuniões
devem ser dinâmicas e relativamente pouco demoradas, com duração entre uma e
duas horas.
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5 APLICAÇÃO PRÁTICA

Para demonstrar de forma prática os conceitos apresentados na seção 4, dois
empreendimentos foram selecionados como estudos de caso. Esses empreendimentos
foram analisados de forma crítica, destacando-se os pontos positivos e negativos
encontrados, além de oportunidades de melhorias detectadas ao longo do processo.

5.1

Descrição dos empreendimentos analisados

Os empreendimentos possuem algumas características semelhantes, tais como:
•

são empreendimentos habitacionais voltados principalmente às classes D e C, com
renda familiar na faixa de 3 a 6 salários mínimos;

•

estão localizados no Estado de São Paulo;

•

realizados por empresa de grande porte atuante em todo território nacional;

•

realizados pela mesma equipe técnica;

•

são obras de características “horizontais”, ou seja, casas com dois pavimentos e
prédios com quantidade máxima de quatro pavimentos;

•

Inseridas no programa “Minha Casa Minha Vida” do governo federal;
A Figura 40 descreve as principais características dos empreendimentos

analisados.
Por questões confidenciais de informação, o nome da empresa construtora não é
revelado, bem como o nome e localização exata dos empreendimentos.
O empreendimento denominado estudo de caso 1 é analisado de uma forma
mais específica em relação ao planejamento de longo prazo. Isso ocorre por dois
motivos principais: esse empreendimento teve seu plano de ataque bem definido e
estudado, com a utilização da metodologia proposta nesse trabalho; como o
empreendimento ainda estava em andamento no momento da conclusão desse

104

trabalho, não havia informações com qualidade suficiente para as análises dos níveis
de médio e curto prazo.

Nome

Estudo de caso 1

Estudo de caso 2

Local

Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Características

10 Casas tipo junção
01 Torre T+2
01 Torre T+3
= 62 unidades

18 Casas tipo junção
02 Torres T+2
= 82 unidades

Tipologias (área útil)

34 casas - 69 m2
28 aptos - 56 m2

58 casas - 69 m2
24 aptos - 56 m2

Área total construída

3.821 m2

5.209 m2

Área do lote

8.972 m2

11.266 m2

Área de ocupação

1.702 m2

2.578 m2

Área permeável

4.031 m2

4.530 m2

77 unidades

93 unidades

Data entrega ao cliente

set/2010

fev/2010

Data início real

dez/2009

nov/2008

Planejada: dez/2010

Real: dez/2009

Vagas de garagem

Data término

Figura 40 – Empreendimentos objeto de estudo
Fonte: Elaborado pelo autor

No caso do empreendimento denominado estudo de caso 2, a situação
encontrada foi inversa: o plano de longo prazo da obra passou por diversas revisões e
mudanças, comprometendo a qualidade das informações analisadas. Já com relação
às análises de médio e curto prazo, as informações disponíveis estavam mais
completas, pois a metodologia foi aplicada desde o início e havia informações com
qualidade suficiente para análise. Dessa forma, o estudo de caso 2 apresenta uma
abordagem mais específica nos níveis de médio e curto prazo.
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5.1.1 Principais sistemas construtivos

As fundações para todas as unidades foram consideradas do tipo radier (laje
apoiada diretamente sobre o solo), tanto nas casas como nos prédios de três e quatro
pavimentos.
As alvenarias principais eram estruturais, com pontos de graute para reforço e
projeto específico. Algumas alvenarias internas não serviam como elemento estrutural,
sendo utilizadas apenas para fins de vedação.
As lajes eram pré-fabricadas em painéis que possuíam as dimensões dos
ambientes. Não era produzida no local, mas sim em um fornecedor específico e prontas
para montagem. Após sua montagem, distribuíam-se as instalações e armações e
lançava-se uma capa de concreto para uniformizar a estrutura. As escadas também
eram pré-fabricadas, em módulos.
O revestimento interno possuía regularização de piso e revestimento em
argamassa nas áreas frias e gesso liso nos demais ambientes. O revestimento externo
era em argamassa com textura acrílica.
O telhado era em estrutura de madeira e telhas cerâmicas. As tesouras eram
pré-montadas no chão e içadas para o término da montagem e colocação das telhas.

5.1.2 Principais equipamentos considerados

As fundações não requeriam equipamentos específicos, apenas formas
metálicas nas dimensões corretas das tipologias empregadas. O concreto era fornecido
por empresa especializada, sendo que as concretagens eram feitas com auxílio de
bomba de lançamento.
Para o transporte horizontal, vale destacar, os materiais eram disponibilizados
em pallets próximos a cada unidade. A argamassa era fornecida em silos
estrategicamente localizados e transportada até o local de aplicação via carrinhos de
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mão. Um equipamento motorizado e de pequeno porte ficava disponível o tempo todo
para o transporte de materiais pesados.
Para o transporte vertical, foram considerados equipamentos do tipo mini-grua
nos prédios. Nas casas não havia equipamentos específicos, sendo que os materiais
eram transportados manualmente pelas escadas. As lajes eram içadas por guindastes
fornecidos pela mesma empresa que as fabricava.
Os andaimes internos utilizados eram do tipo cavalete, fornecidos pela própria
empresa aos empreiteiros. Os andaimes utilizados no revestimento externo eram do
tipo “fachadeiro”, tanto para as casas como para os prédios.

5.2

Estudo de caso 1

A autorização para início da obra foi emitida pela alta direção da empresa em
setembro/2009. De posse dessa autorização, foi definido pela empresa que a data de
início oficial da obra seria 01/11/2009, embora alguns serviços de terraplanagem
tivessem sido executados no mês de outubro/2009.
Além da autorização de início da obra, outras três entradas necessárias para o
planejamento de longo prazo, descritas na seção 4, foram analisadas conforme abaixo:
•

Projetos executivos: o empreendimento analisado pode ser definido como um
condomínio inserido em um conjunto de condomínios. Por tratar-se de um produto
padrão desenvolvido pela empresa, a maior parte dos projetos executivos já estão
pré-desenvolvidos ainda na fase de lançamento para vendas, em torno de seis
meses antes do início efetivo da obra. Dessa forma, são realizados alguns ajustes
apenas nas interferências de áreas comuns;

•

Orçamento executivo: assim como os projetos executivos, o orçamento executivo é
pré-elaborado para o lançamento da obra e feito com base em um produto padrão
da empresa, ou seja, com base em dados históricos reais. Após a finalização dos
projetos das áreas comuns o orçamento foi concluído, antes do início da obra;
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•

Escopo definido (EAP): a EAP é padronizada pela empresa já na fase do orçamento
executivo. Assim, todo o planejamento da obra possui a mesma estrutura do
controle de custos, a fim de facilitar as análises. Essa característica ajuda a empresa
a padronizar os controles e facilitar as comparações entre obras diversas.
Em resumo, conforme descrito acima, as principais entradas necessárias

estavam disponíveis no momento da realização do planejamento de longo prazo.

5.2.1 Prazo total de execução

Quinze meses contados a partir de 01/10/2009, ou seja, entrega da obra em
31/12/2010.

5.2.2 Longo prazo

Foi realizada uma abordagem em todas as ferramentas de longo prazo aplicadas
no empreendimento, tais como plano de ataque, cronogramas físico e de suprimentos e
curva física, apresentados abaixo.

5.2.2.1

Plano de ataque definido

A obra foi divida em três setores (A, B e C), que seriam executados por três
empresas diferentes, desde a fundação até a conclusão das unidades. Os serviços de
terraplanagem, infra-estrutura e paisagismo, seriam executados pela mesma empresa
nos três setores.
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Levando-se em consideração os setores divididos e a quantidade de recursos
disponíveis, em especial os jogos de formas para as fundações, foram traçados os
planos de ataque para os serviços de fundações (em radier), alvenaria estrutural e lajes
pré-moldadas.
A Figura 41 ilustra o plano de ataque definido para os serviços de fundações.

Limite de divisa do terreno

Prédio T+3 (16 aptos)
48
52
56
60

Prédio T+2 (12 aptos)

47
51
55
59

50
49
54
53
58
57
62
61
Início fundação - Equipe
1

36
40
44

35
39
43

38
42
46

37
41
45

Setor A

34
27

28

29

30

33

Setor B

32
31
26

Setor C

25

24

23

22

21

20

19

18
02

17

01

16
15

03

04

05

06

07

08

09

10

Início fundação - Equipe 3

11

12

13

14

Início fundação - Equipe 2

Figura 41 – Plano de ataque para a realização das fundações
Fonte: Elaborado pelo autor

A sequência de execução das alvenarias precisou ser estudada de forma que as
equipes não ficassem ociosas ou sobrecarregadas. Assim, no setor A optou-se pela
alocação de apenas uma equipe (1), que realizaria um pavimento em um prédio e que,
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enquanto este pavimento estivesse com a laje sendo montada, iria para o prédio ao
lado realizar o serviço, e assim sucessivamente. Os setores B e C tiveram duas equipes
alocadas, sendo (2) e (3) para o setor B e (4) e (5) para o setor C, trabalhando da
mesma forma que os prédios, conforme ilustrado na Figura 42.

Prédio T+3 (16 aptos)

Sequência de
execução alvenaria

Pavimentos

3
2

2

1

1

T

T

T+3

T+2

Prédio T+2 (12 aptos)

48
52
56
60

47
51
55
59

36
40
44

35
39
43

50
54
58
62

49
53
57
61

38
42
46

37
41
45

Início alvenaria - Equipe
1

Setor A

34
27

28

29

30

33

Setor B

32
31
26

Início alvenaria - Equipe 5

25

24

23

22

21

20

19

Início alvenaria - Equipe 3

Setor C

18
02

17

01

16
15

03

04

05

06

07

08

09

10

Início alvenaria - Equipe 4

11

12

13

14

Início alvenaria - Equipe 2

Figura 42 – Plano de ataque para a realização das alvenarias estruturais
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.2.2

Cronograma de barras

Com os planos de ataque para os principais serviços iniciais definidos, foi
iniciada a montagem do cronograma de barras, desenvolvido no software MS-Project
2007. Para isso, primeiramente, foram definidos alguns parâmetros no software, dentre
eles o calendário a ser adotado, tais como feriados considerados, finais de semana
trabalhados ou não e horas de trabalho por dia.
Por se tratar de um produto padrão da empresa, foram utilizados cronogramas
pré-elaborados com as características do empreendimento, ou seja, com escopo,
sequenciamento e duração das atividades pré-definidas. Foram realizados ajustes nos
itens de atividades comuns ao empreendimento, tais como terraplanagem e
paisagismo, pois esses itens variam conforme o tamanho da obra.
Vale ressaltar que as EAPs são inseridas por unidade, e não uma estrutura
resumida para todo o projeto. Isso faz com que o projeto se torne extenso e trabalhoso,
porém como uma melhor definição das atividades para o seu respectivo controle.
Inicialmente foram inseridos os vínculos entre as fundações de cada unidade,
conforme definido no plano de ataque de fundações e ilustrado na Figura 43. Assim,
cada setor possuía apenas uma equipe, de forma sequencial, para a execução dos
serviços.
Equipe 1
Caminho crítico
Caminho crítico
Equipe 2

Equipe 3

Figura 43 – Cronograma das fundações
Fonte: Elaborado pelo autor
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Com o vínculo entre fundações realizado, foram inseridas as sequências de
alvenarias (e por consequência das lajes estruturais), conforme definido no plano de
ataque de alvenarias e ilustrado na Figura 44. Para isso, torna-se necessário realizar no
cronograma o vínculo de cada pavimento com o pavimento da unidade seguinte, a fim
de refletir exatamente as considerações do plano de ataque.

Sequência de execução
conforme plano de ataque

Figura 44 – Cronograma das alvenarias estruturais e estruturas
Fonte: Elaborado pelo autor

Assim como os padrões de sequenciamento e durações pré-definidos, o
cronograma é elaborado de forma a obedecer aos critérios de medição estabelecidos
pela empresa. Dessa forma, se, por exemplo, o critério de medição das alvenarias for a
divisão por pavimentos e a subdivisão de cada pavimento em meia-altura e respaldo, o
cronograma é assim desenvolvido, para cada unidade.
Após a inserção do sequenciamento das alvenarias, pode-se realizar uma
primeira análise de todo o cronograma, atentando-se para os principais insumos
alocados. Nessa fase, são inseridas as limitações e calendários dos insumos, tais
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como, por exemplo, a quantidade de equipes disponíveis para a realização de cada
atividade.
A Figura 45 ilustra um filtro realizado para os serviços de gesso liso, massa de
revestimento interno e regularização de piso, analisando-se as equipes consideradas
para cada atividade.

Empreiteiro B com
apenas uma
equipe

Empreiteiro A com
duas equipes

Empreiteiro C com
apenas uma
equipe

Empreiteiros de
revestimento
interno com
apenas uma
equipe por setor

Empreiteiros de
regularização de
piso com apenas
uma equipe por
setor

Figura 45 – Cronograma dos itens de revestimento interno: gesso liso, argamassa e contra-piso
Fonte: Elaborado pelo autor

O cronograma de barras era controlado em periodicidade mensal, na última
semana de cada mês. Primeiramente, levantava-se em campo o status de todos os
serviços realizados, obedecendo-se aos critérios de medição estabelecidos pela
empresa em conjunto com as equipes técnicas das obras.
De posse do mapeamento de serviços, as informações eram inseridas no
cronograma de barras, medindo-se a produção realizada pela obra naquele período.
Em seguida, de forma conjunta entre o planejador e o engenheiro residente, era
avaliado o desempenho do mês, comparando-se o resultado com a linha de base e os
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principais serviços a ocorrer nas semanas seguintes, realizando-se os ajustes
necessários.
Assim, as metas mensais e trimestrais para o próximo período eram geradas e
disponibilizadas à obra para acompanhamento.

5.2.2.3

Curva física

Com todo o sequenciamento e definições de insumos realizados, partiu-se então
para a alocação dos custos orçados a cada atividade, conforme os critérios do
gerenciamento de valor agregado abordados na seção 2.
ATIVIDADES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10

10

11

12

jul/10 ago/10 set/10

10% 11% 12% 12%

14

15

LINHA DE BASE (MENSAL)

2%

1%

1%

1%

3%

5%

LINHA DE BASE (ACUMULADO)

2%

3%

4%

6%

9%

14% 24% 35% 47% 60% 69% 81% 91% 97% 100%

REAL + REPROGRAMADO (MENSAL)
REAL + REPROGRAMADO (ACUM.)

2%
2%

1%
3%

1%
4%

1%
6%

3%
9%

5% 7% 10% 12% 12% 10% 12% 10% 8% 3%
15% 22% 32% 44% 56% 66% 78% 88% 97% 100%

ATIVIDADES COMUNS

5%

3%

3%

3%

6%

5%

4%

4%

15% 11%

7%

12%

9%

9%

4%

DI

8%

8%

8%

8%

8%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

2%

3%

23% 15%

8%

17% 12% 12%

3%

Realizado até maio/10

ÁREA EXTERNA

1%

3%

MELHORIAS DO TERRENO

15%

59% 26%
5%

9%

13

out/10 nov/10 dez/10

12% 10%

1%

FUNDAÇÃO

10% 32% 29% 29%

10% 14% 11% 12% 12% 12% 11%

8%

3%

7%

11% 15% 14% 10%

5%

4%

7%

ESTRUTURA DE CONCRETO

2%

19% 27% 20% 15% 13%

3%

ALVENARIA

5%

20% 29% 16% 15% 11%

3%

COBERTURA

7%

IMPERMEABILIZAÇÃO

13% 17% 21% 23% 19%
13% 21% 23% 24% 19%

3%

9%

7%

15%

6%

LOUÇAS / METAIS / BANCADAS
ESQUADRIAS DE MADEIRA

4%

8%

14% 19% 30% 26%

17% 19% 22% 23%

ESQUADRIAS METÁLICAS

8%
1%

10% 17% 19% 19% 20%

REVESTIMENTO EXTERNO

3%

14% 21% 19% 24% 19%
2%

DOCUMENTAÇÃO DELIVERY

Figura 46 – Curva física proveniente do cronograma de barras
Fonte: Elaborado pelo autor

8%

6%

2%

17% 23% 24% 28%

REVESTIMENTO INTERNO

PINTURA E LIMPEZA

3%

Meta demais meses

TORRES

INSTALAÇÕES

7%

8%

7%

13% 15% 26% 23% 13%
100%
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A ponderação, ou colocação de peso das atividades, através do critério de
custos, é prática comum no setor da construção civil. Isso de deve, principalmente, ao
fato de que vários softwares de gerenciamento, conhecidos como ERP, utilizam esse
critério. Assim, para que os critérios adotados na curva física e no software sejam os
mesmos, a fim de facilitar as análises, adota-se a ponderação por custos nos
cronogramas.

100%
90%

REAL + REPROGRAMADO
(MENSAL)
LINHA DE BASE (MENSAL)

80%
70%

REAL + REPROGRAMADO
(ACUM.)
LINHA DE BASE
(ACUMULADO)

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Meses

Figura 47 – Curva S em formato de gráfico
Fonte: Elaborado pelo autor

Assim, em análise conjunta à equipe técnica do projeto, verificando-se a
produção mensal de cada atividade e a distribuição dos principais recursos, foi gerada a
primeira curva S para definição dos porcentuais a produzir mês a mês, cravando-se
assim a linha de base da curva física do empreendimento.
Mensalmente, após a atualização do cronograma de barras, as informações
eram transportadas para a curva física, gerando-se assim a produção mensal realizada
e as metas reprogramadas para os próximos meses, conforme ilustrado nas Figuras 46
e 47.
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5.2.2.4

O

Cronograma de suprimentos

cronograma

de

suprimentos

foi

desenvolvido

após

a

definição

e

estabelecimento do cronograma de linha de base. As datas de início e término dos
serviços são provenientes do cronograma de barras e os prazos de negociação,
mobilização ou entrega, foram discutidos de forma conjunta entre a área de
suprimentos e a equipe técnica da obra, conforme ilustrado na Figura 48.
A adoção dessa ferramenta de apoio possibilitou um melhor acompanhamento e
antecipação das contratações, principalmente de mão de obra para os serviços
constantes no caminho crítico da obra, tais como terraplanagem, infra-estrutura externa,
fundações em radier e alvenaria estrutural. As instalações elétricas e hidráulicas,
também presentes no caminho crítico e necessárias já na fase de execução das
fundações, também foram contratadas em prazo suficiente para a mobilização das
equipes.
O fato de ocorrerem atrasos nas atividades iniciais da obra, devido a
interferências climáticas, fez com que alguns itens fossem contratados em datas
posteriores às cravadas na linha de base, porém dentro dos prazos necessários para o
início dos serviços.
De uma forma geral, todos os principais insumos da obra foram contratados
dentro dos prazos programados, corroborando assim a eficácia na adoção dessa
ferramenta vinculada ao cronograma de barras.
O fato de a empresa se utilizar de acordos fechados junto aos principais
fornecedores de insumos, torna, de certa forma, o processo de aquisição simples,
evitando-se a perda de tempo com negociações longas e demoradas que prejudiquem
o desempenho da obra.
O cronograma de suprimentos era controlado mensalmente pela equipe de
suprimentos, com o auxílio do planejamento da obra. Conforme as contratações eram
realizadas, inseriam-se na planilha as datas de fechamento. De forma automática, a
planilha apontava se as contratações estavam dentro do prazo previsto ou atrasadas,
possibilitando uma ação imediata para o caso da constatação de problemas potenciais.
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Data de Início
do serviço

Data de
término do
serviço

Estrutura de concreto

06/01/10

28/04/10

45

15

22/12/09

Fundações radier

23/11/09

29/07/10

15

15

08/11/09

Terraplanagem + infra externa

26/10/09

30/11/09

30

15

11/10/09

Alvenaria estrutural / vedação / muros

07/12/09

10/08/10

40

15

22/11/09

Cerâmica paredes / pisos

19/04/10

13/08/10

30

15

04/04/10

Revestimento interno - massa

04/03/10

06/07/10

30

15

17/02/10

Instalações Elétricas

23/11/09

24/08/10

75

15

08/11/09

Instalações Hidráulicas

26/10/09

30/08/10

75

15

11/10/09

Louças, metais e acessórios

14/05/10

26/08/10

30

15

29/04/10

Batentes e portas de madeira

25/02/10

02/09/10

40

60

27/12/09

Esquadrias de Ferro (serralheria)

26/10/09

12/07/10

60

30

26/09/09

Impermeabilização

25/02/10

23/07/10

30

15

10/02/10

Forro de Gesso + Gesso liso + Dry wall

31/03/10

14/07/10

30

15

16/03/10

Pintura (interna, externa e esquadrias)

31/03/10

17/09/10

40

15

16/03/10

Concreto

23/11/09

29/07/10

20

10

13/11/09

Formas de madeira e acessórios

23/11/09

29/07/10

30

30

24/10/09

Aço - corte e dobra

23/11/09

29/07/10

10

25

29/10/09

Argamassa (interna e externa)

07/12/09

06/07/10

10

15

22/11/09

Blocos concreto para alvenaria

07/12/09

10/08/10

10

10

27/11/09

Cerâmica paredes / pisos

19/04/10

13/08/10

15

60

18/02/10

Louças

14/05/10

26/08/10

10

60

15/03/10

Caixilhos de ferro - Portas e janelas

20/04/10

08/07/10

60

30

21/03/10

Andaime cavalete

07/12/09

14/07/10

30

15

22/11/09

Escantilhão

07/12/09

10/08/10

15

25

12/11/09

Escoramento - locação

06/01/10

28/04/10

45

20

17/12/09

Gruas e/ou cremalheiras - locação

06/01/10

06/05/10

30

180

10/07/09

Itens

Prazo
Prazo entrega Data máxima do
negociação / mobilização contrato (ser)
(dias)
(dias)
ou pedido (mat)

SERVIÇOS

MATERIAIS

EQUIPAMENTOS

Figura 48 – Cronograma de suprimentos
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.3 Análise dos resultados apresentados

Com base no know how adquirido pela empresa em outros empreendimentos
planejados e controlados, por meio do uso do sistema de planejamento integrado, o
planejamento de longo prazo nesse empreendimento foi bem elaborado e adaptado ao
vínculo com as metas semanais de produção.
O fato da equipe técnica da obra ter participado de outro empreendimento
semelhante, onde passaram por treinamentos específicos de planejamento, ajudou na
melhoria da qualidade dos resultados apresentados.
A definição dos planos de ataque e seqüenciamento dos principais serviços, tais
como fundações, alvenaria estrutural e lajes, realizada antes do início da obra, norteou
as contratações de mão de obra, materiais e equipamentos, facilitando o entendimento
da programação dos serviços e um melhor aproveitamento dos recursos utilizados.
Ao longo da execução da obra, vários atrasos ocorreram devido a diversos
fatores, tais como ações de intempéries, ociosidade de mão de obra e falta de alguns
recursos. O controle do cronograma, por meio do registro dos dados reais e
reprogramações realizadas mensalmente, foi de extrema importância para auxiliar no
vínculo com o planejamento de curto prazo e não desmotivar a equipe com a adoção de
cronogramas pouco realistas.
A produção nos primeiros meses de obra foi baixa, pois alguns serviços de
terraplanagem, que liberavam a execução de fundações, foram liberados para serem
realizados em época de intensa presença de chuvas na região, prejudicando o
desempenho inicial da obra.
De forma geral, o trabalho foi bem elaborado e bem acompanhado pela equipe
técnica da obra, sendo utilizado ao longo de todo empreendimento como meta de
produção.
Como oportunidade de melhoria, vale destacar que durante a realização da obra
a equipe técnica, em alguns momentos, fez-se valer de cronogramas paralelos
desenvolvidos pela própria equipe e sem vínculo formal com o cronograma de barras.
Esse fato causava confusão na equipe com relação às datas de cumprimento das
tarefas solicitadas aos empreiteiros e encarregados envolvidos.
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Houve também, no início da obra, dificuldade em se vincular o planejamento de
curto prazo ao cronograma mensal de barras, devido à baixa produtividade de algumas
equipes e condições climáticas adversas.

5.3

Estudo de caso 2

As características da obra em relação ao planejamento de longo prazo são
semelhantes ao estudo de caso 1, por esse motivo são abordados neste estudo apenas
os planejamentos referentes aos níveis de médio e curto prazo.

5.3.1 Prazo total de execução

A obra analisada nesse estudo de caso foi realizada entre o período de
dezembro/2008 e dezembro/2009, com duração total de 13 meses. O contrato de
entrega das unidades aos clientes previa a entrega para fevereiro/2010, portanto folga
de dois meses.
Entretanto, mesmo com a folga caracterizada, no início da obra a empresa optou
por estabelecer uma meta ousada na data de entrega, limitando a duração do
empreendimento em 10 meses, ou seja, entrega em setembro/2009.
Tal decisão mostrou-se equivocada durante a execução, visto que, pelo volume
de trabalho a ser realizado, o prazo de 10 meses era inviável pelo grau de
racionalização da obra naquele momento. Devido a esse fato, o planejamento de longo
prazo da obra acabou por ficar distorcido em relação ao previsto inicialmente.
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5.3.2 Médio prazo

O planejamento de médio prazo foi implementado de forma a estar
constantemente vinculado ao cronograma trimestral da obra, proveniente do
planejamento de longo prazo.
Todas as entradas necessárias para essa fase estavam disponíveis no momento
da realização das reuniões, tais como: cronograma trimestral, cronograma de
suprimentos, orçamento executivo e projetos executivos.
As reuniões de médio prazo foram realizadas no canteiro de obras, onde todos
os documentos estavam disponíveis, e contaram com a participação dos principais
envolvidos no projeto, tais como o coordenador, o engenheiro residente, os mestres de
obras, os técnicos e o planejador. As reuniões foram realizadas desde o início da obra
até o momento em que praticamente todos os serviços, materiais e equipamentos
estavam contratados, restando poucas restrições a serem analisadas.
As

primeiras

reuniões

realizadas

apresentaram

certa

dificuldade

de

entendimento por alguns participantes, visto que o trabalho, naquele momento, estava
em fase de implantação na empresa. Ocorriam dúvidas na equipe, tais como agrupar os
pacotes para análise ou qual o detalhamento das restrições a listar.
Como as reuniões ocorriam em periodicidade mensal, foi possível realizar
eventos de treinamento específicos para adaptar a equipe ao novo sistema de trabalho.
Dentre todos os envolvidos nas reuniões, mostrou-se imprescindível a presença
do mestre de obras. Por ser o principal elo de ligação entre a equipe de engenharia e
as equipes de produção, ele consegue avaliar com melhor precisão as necessidades
operacionais da obra e antever restrições corriqueiras.
As reuniões eram iniciadas com a análise da planilha proveniente da reunião
anterior, identificando-se as restrições removidas e fornecendo-se o índice IRR
acumulado e referente ao período analisado.
Em seguida, a partir da identificação dos principais serviços a realizar no próximo
trimestre, constantes no cronograma trimestral, eram listadas as principais restrições,
determinando-se um responsável e uma data limite para sua remoção.
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Ao todo, foram levantados dados referentes a 10 reuniões de médio prazo
realizadas. Entretanto, em duas reuniões os dados apresentados na planilha possuíam
algumas distorções, o que ocasionou em sua exclusão. Foram analisadas, portanto, 8
reuniões.
De um total de 263 restrições identificadas, 155 foram removidas com sucesso,
gerando-se assim um IRR (Índice de Remoção de Restrições) de 59%, conforme
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Tabela 1 – Restrições no planejamento de médio prazo
Fonte: Elaborado pelo autor

Índice acumulado

R

Total
4

Segurança

2

Outras

2

Espaço

Mão de obra

I

Projeto

Tipo

Material

Período

Equipamento

RESTRIÇÕES

Índice período

apresentado na tabela 1.

0%

0%

68%

63%

32%

54%

43%

51%

64%

56%

39%

54%

66%

55%

89%

59%
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Conforme demonstrado na Figura 49, o índice IRR de cada período analisado
sofreu variações consideráveis, o que acabou por refletir em uma produção física
abaixo do esperado para os períodos analisados.

IRR por período
100%

89%

90%
80%

68%

70%

66%

64%

60%
50%

43%

40%

39%

32%

30%
20%
10%

0%
8 ª Análise

7 ª Análise

6 ª Análise

5 ª Análise

4 ª Análise

3 ª Análise

2 ª Análise

1 ª Análise

0%

Figura 49 – Índice IRR por período
Fonte: Elaborado pelo autor

Entretanto, conforme demonstrado na Figura 50, o índice IRR acumulado
manteve-se de certa forma linear, oscilando na faixa entre 50 e 60%, o que demonstra
certa coerência nos critérios de estabelecimento de restrições adotados pela equipe.
A meta de desempenho almejada pela empresa está na faixa de intervalo entre
70% e 90%. Essa meta foi estabelecida com base no histórico de empreendimentos
onde o planejamento de médio prazo foi implantado de forma eficaz e o prazo
contratual foi cumprido.
Entre as restrições identificadas, a maior parte (59%) correspondia aos itens de
materiais e mão de obra, fatores considerados críticos. Desse grupo, 58% das
restrições foram removidas. A Figura 51 apresenta os resultados por grupo de
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restrições.
IRR acumulado

Meta: 70% a 90%
Faixa de desempenho ideal

100%
90%
80%
70%
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7 ª Análise
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6 ª Análise
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50%
40%
30%
20%
10%

0%
8 ª Análise

4 ª Análise

3 ª Análise

2 ª Análise

1 ª Análise

0%

Figura 50 – Índice IRR acumulado
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 51 – Grupos de restrições analisados
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Fonte: Elaborado pelo autor

Analisando-se cada reunião realizada, foram observados alguns aspectos

interessantes referentes às restrições de materiais e mão de obra.
Para o caso dos materiais, boa parte das restrições não removidas refere-se aos
seguintes itens:
•

contratações realizadas fora do prazo previsto;

•

dúvidas referentes ao entendimento dos projetos;

•

equipe técnica da obra alterada no segundo mês de execução;

•

entregas atrasadas de fornecedores devido a período de aquecimento do mercado.
Para o caso da mão de obra, boa parte das restrições não removidas refere-se

aos seguintes itens:
•

decisão de trabalhar com equipe 100% terceirizada, abrindo mão de contar com
equipe da própria empresa para a realização dos serviços;

•

produção abaixo do esperado, devido à rotatividade de mão de obra;

•

falta de tempo hábil para o desenvolvimento de equipe interna;
Por meio dos dados coletados, não havia informações com qualidade suficiente

para identificar o impacto de cada restrição, removida ou não removida, no
desempenho global da obra. Também não havia informações suficientes para uma
análise mais detalhada dos grupos de restrições de equipamentos, projeto, espaço e
segurança.
Vale destacar que a terceirização de mão de obra, prática comum em boa parte
das empresas do setor, não resolve o problema da mão de obra de forma simples. As
empresas construtoras adotam a premissa de que terceirizando a mão de obra, o custo
será reduzido, a produtividade será maior e a qualidade dos serviços melhorará, pois
serão realizados por empresas especializadas no assunto.
Para que essa premissa seja alcançada, as construtoras não podem
simplesmente achar que resolveram um problema de mão de obra com a transferência
de responsabilidades a um terceiro. É necessário que sejam contratadas empresas
idôneas e responsáveis, que queiram firmar parceria de longo prazo com o contratante.
A equipe técnica da obra deve realizar um acompanhamento intensivo dos serviços, a
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mão de obra deve receber treinamento adequado e os encarregados do terceiro devem
estar alinhados com as metas de produção da obra.

5.3.2.1

Como aumentar o Índice de Remoção de Restrições (IRR)

Dentre os principais fatores que podem contribuir para uma melhoria significativa
do índice IRR, podem-se destacar:
•

maior envolvimento e participação da gerência técnica da empresa nas reuniões de
médio prazo;

•

menor intervalo de tempo entre as reuniões, com periodicidade quinzenal;

•

conscientização da equipe quanto à necessidade de remover as restrições e cumprir
os prazos acordados;

•

utilização constante do cronograma de suprimentos nas reuniões, analisando-se os
principais insumos e os prazos necessários para as aquisições;

•

engenheiro residente com maior foco na produção em campo, analisando os itens
de maior impacto e antevendo as possíveis restrições de cada serviço.

5.3.3 Curto prazo

O planejamento de curto prazo foi implementado de forma a estar
constantemente

vinculado

ao

cronograma

mensal

da

obra,

proveniente

do

planejamento de longo prazo.
Todas as entradas necessárias para essa fase estavam disponíveis no momento
da realização das reuniões, sendo elas: o cronograma mensal e o documento de curto
prazo da semana anterior.
As reuniões de curto prazo foram realizadas no canteiro de obras, onde todos os
documentos estavam disponíveis, e contaram com a participação dos principais
envolvidos nas atividades, tais como o coordenador de obras, o engenheiro residente,
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os mestres de obras, os técnicos, o planejador e os encarregados responsáveis pelas
empresas terceirizadas.
Assim como abordado na seção 4, o processo envolvia três fases distintas,
sendo:
(1)

levantamento de dados em campo;

(2)

reunião para definição das metas dos próximos sete dias;

(3)

reunião para apresentação de metas à equipe e aos terceiros.
Assim como no planejamento de médio prazo, as primeiras reuniões realizadas

apresentaram certa dificuldade de entendimento por parte da equipe, sendo que o
conceito das metas de produção, vinculadas ao cronograma de barras, estavam em
fase de implantação nesse período.
Foram necessários treinamentos específicos com a equipe, além da presença
constante da gerência de planejamento na obra até que o conceito estivesse
disseminado. A principal dificuldade apresentada era que todos estavam ambientados
ao conceito de se planejar o que é possível de se fazer, oposto ao novo modelo
implantado pela empresa, de se planejar o que precisa ser feito.
Os prestadores de serviço também receberam treinamento e orientação
específica para participar do processo e se adaptar ao novo modelo. A participação
deles foi importante no início para fornecer sugestões de melhorias e críticas ao
sistema, permitindo assim um maior envolvimento e comprometimento por parte deles.
O pré-estabelecimento de dias e horários para a realização das reuniões também
foi importante para o sucesso da implantação do sistema. Por meio dessa simples
decisão, foi possível constatar uma queda no número de ausências de fornecedores.
Como os mestres de obra e encarregados participavam das reuniões e recebiam
cópias das metas estabelecidas, eles se encarregavam de cobrar os empreiteiros
quanto ao cumprimento das atividades e prazos, permitindo uma retroalimentação das
informações de forma dinâmica e confiável.
As reuniões ocorriam normalmente às quartas-feiras no período da manhã,
sendo que ao todo foram levantados dados referentes a 50 semanas.
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5.3.3.1

Resultados

Primeiramente, vale destacar que alguns dados provenientes do planejamento
de curto prazo são limitados, como, por exemplo, saber o impacto ocasionado pela falta
de um pedreiro no dia de uma concretagem, de um carpinteiro no dia da montagem de
uma forma de fundação ou de uma determinada bitola de aço na montagem de uma
laje estrutural. O modelo foi implantado de forma a permitir que as avaliações
estivessem focadas em grupos de causas (por exemplo, falta de material ou mão de
obra) e não no detalhe específico de cada causa.
A Figura 52 apresenta a variação do índice PPC entre as semanas. Analisandose o gráfico da direita para a esquerda, percebe-se certa inconstância do índice
apresentado. Em destaque, aparece a faixa de 60% a 80%, considerada pela empresa
como meta de desempenho ideal em obras desse tipo e com o planejamento integrado
implantado. Essa faixa é fruto do resultado alcançado em empreendimentos
semelhantes, realizados e entregues no prazo contratual previsto.
100%
90%
80%
70%

Meta: 60% a 80%
Faixa de
desempenho ideal

60%
50%
40%
30%
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Figura 52 – Índice PPC semanal
Fonte: Elaborado pelo autor
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Para as empresas de construção civil, que adotam o planejamento de curto
prazo, tanto o índice PPC apurado, como as metas almejadas, podem ser bem
diferentes dos números apresentados acima. Cabe a cada empresa adotar a meta que
considera ideal e, principalmente, estabelecer ou não um vínculo entre o cronograma
de longo prazo e a programação semanal de atividades.
Quando o planejamento semanal não é vinculado às metas do cronograma
físico, o índice PPC e as metas tendem a ser menores, pois, nesse caso, planeja-se
apenas o que se pode fazer, e não o que precisa ser feito.
Analisando-se a figura 52, notamos três grandes blocos com características
diferentes ao longo das semanas. No primeiro bloco, compreendido entre as semanas 1
a 11, os índices apresentaram grande variação. Isso se deve ao efeito de
aprendizagem, pela equipe, co conceito de se planejar o que deveria ser feito.

50%
45%

Atividade
Realizada com
Sucesso; 42,49%

Principais fatores
de insucesso:
49,10% somados

0%

Figura 53 – Principais causas identificadas
Fonte: Elaborado pelo autor

Outros; 4,76%

Paralização Segurança do
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Mudança do plano de
ataque (gerência); 2,17%

5%

Chuva
; 3,56%

10%

Falta de material
(empreiteiro); 5,35%

15%

Falta de material
(empresa); 6,26%

20%

Ausência de
Funcionários; 6,42%

25%

Baixa Produtividade;
6,52%

30%

Falta de mão de obra;
8,37%

35%

Frente de trabalho não
liberada; 12,62%

40%
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Causas

Quantidade

Participação (%)

1

Atividade Realizada com Sucesso

1350

42,49%

2

Frente de trabalho não liberada

401

12,62%

3

Falta de mão de obra

266

8,37%

4

Baixa Produtividade

207

6,52%

5

Ausência de Funcionários

204

6,42%

6

Falta de material (empresa)

199

6,26%

7

Falta de material (empreiteiro)

170

5,35%

8

Chuva

113

3,56%

9

Mudança do plano de ataque (gerência)

69

2,17%

10 Paralização Segurança do trabalho

47

1,48%

11 Mudança do plano de ataque (empreiteiro)

44

1,38%

12 Retrabalho

22

0,69%

13 Falha na programação da tarefa

20

0,63%

14 Falta de equipamento (empreiteiro)

15

0,47%

15 Logistica de Abastecimento

11

0,35%

16 Não aprovado pelo sistema de qualidade

11

0,35%

17 Regularização de documentação/Integração

8

0,25%

18 Equipamento com problemas/sem condições de uso

6

0,19%

19 Modificação de projeto

5

0,16%

20 Projeto deficiente ou inexistente

4

0,13%

21 Material entregue fora das especificações ou com defeito 3

0,09%

22 Rescisão contratual do empreiteiro

2

0,06%

3177

100,0%

Total
Tabela 2 – Causas do planejamento de curto prazo
Fonte: Elaborado pelo autor
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No segundo bloco, compreendido entre as semanas 12 a 30, os índices
apresentaram menor variação, efeito da curva de aprendizagem na utilização da
ferramenta. Para o terceiro bloco, compreendido entre as semanas 31 a 50, o índice
baixou novamente, pois nessa fase detectou-se a necessidade de postergação do
prazo da obra em dois meses.
Ao se analisar as principais causas para o não cumprimento dos pacotes
planejados, como mostrado na Figura 53, nota-se que diversos itens apresentaram
parcela na faixa entre 0% e 3%, tais como mudança de plano de ataque, retrabalho,
paralisação de segurança do trabalho e logística.
A tabela 2 apresenta os resultados coletados durante as semanas analisadas. A
seguir são explicados os fatores mais críticos de sucesso ou insucesso constantes na
tabela.

(1) Atividade realizada com sucesso (42,49%)
De um total de 3.177 pacotes de trabalho planejados, 1350 foram realizados com
sucesso, ou seja, no prazo previsto, gerando-se assim um índice PPC (Percentual de
Pacotes Concluídos) de 42,49%.
O índice de atividades realizadas com sucesso na ordem de 42% deve-se ao fato
de que, ao longo de toda a obra, a equipe foi orientada a planejar os serviços
constantes no cronograma mensal da obra e não apenas nos serviços que conseguisse
produzir naquele período pela limitação de recursos.

(2) Frente de trabalho não liberada (12,62%)
O fato da maior causa de não cumprimento dos pacotes ser a frente de trabalho
não liberada (predecessoras não concluídas), indica a falha na estratégia de
antecipação do prazo da obra sem recursos necessários para tal fato. As metas muitas
vezes eram bastante puxadas e praticamente inexequíveis, fazendo com que o índice
PPC ficasse aquém do esperado.
Além disso, foram consideradas nesse grupo atividades não realizadas devido à
predecessoras não liberadas. Como algumas atividades predecessoras eram de
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responsabilidade de outras empresas, o não cumprimento delas prejudicava a empresa
responsável pela atividade sucessora.

(3) Falta de mão de obra (8,37%)
Como a mão de obra era 100% terceirizada e as verbas disponíveis não
permitiam a contratação de empreiteiros de grande porte, a maior parte das empresas
contratadas era de pequeno porte e da própria região. Em muitas dessas empresas, os
proprietários eram os próprios encarregados que cuidavam da produção em campo.
As equipes eram enxutas e havia certa dificuldade da equipe técnica da obra em
fazer com que os empreiteiros aumentassem sua mão de obra efetiva. Devido a esse
fato, uma parcela considerável de atividades não foram realizadas no prazo previsto.

(4) Baixa produtividade (6,52%)
A baixa produtividade das equipes era reflexo direto da falta de frentes de
trabalho liberadas e da falta de mão de obra, principalmente em atividades
predecessoras.
Com a obra atrasada, aliada à necessidade de se produzir, vários serviços foram
iniciados sem as condições de trabalho adequadas, ocasionando uma produtividade
abaixo do resultado esperado.
Devido ao fenômeno do aquecimento do mercado de trabalho e do setor da
construção civil, a rotatividade de mão de obra nas empresas era elevada. Além disso,
os novos funcionários contratados necessitavam de tempo para integração e adaptação
aos processos internos da empresa.

(5) Ausência de funcionários (6,42%)
Assim como citado no item anterior, a rotatividade de mão de obra não era
suprida de forma imediata, fazendo com que as equipes trabalhassem com uma
quantidade menor de pessoas. As ausências por faltas, justificadas ou não, também
foram consideradas nesse item.
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(6) Falta de material - empresa (6,26%)
Esse índice foi elevado devido a falhas de programação nas contratações. Nessa
obra, o controle do cronograma de suprimentos foi falho, sendo que muitas
contratações foram realizadas após os prazos planejados.
O atraso na entrega dos projetos executivos de algumas disciplinas, tais como
caixilhos e instalações, prejudicou o escopo de contratações e refletiu na falta de alguns
materiais no momento planejado de sua utilização, como por exemplo, o contra-marco.

(7) Falta de material - empreiteiro (5,35%)
Boa parte desse índice negativo refere-se às lajes e escadas pré-moldadas.
Esses serviços foram contratados junto a fornecedor específico, responsável pelo
fornecimento e montagem de escoramento e das peças pré-moldadas.
Como ocorreram atrasos significativos no fornecimento de lajes e escadas, o
serviço de alvenaria estrutural muitas vezes era finalizado e demorava-se dias até que a
atividade sucessora (lajes) fosse iniciada. Ocorreram também atrasos no fornecimento
de guindastes, equipamentos necessários para a montagem das peças pré-moldadas.

(8) Chuva (3,56%)
Mesmo sem grande incidência e impacto no resultado total, as condições
climáticas adversas, em determinados períodos, contribuíram de forma negativa para o
não cumprimento de algumas atividades, principalmente terraplanagem, rede externa
de água fria, esgoto e drenagem, telhado e revestimento externo.

5.3.3.2

Como aumentar os percentuais de sucesso das atividades

O estudo de caso permitiu uma análise prática das principais dificuldades
encontradas no cumprimento das metas planejadas. Dentre os principais fatores que
podem contribuir para uma melhoria significativa do índice PPC, pode-se destacar:
•

boa parte das atividades não realizadas possui ligação direta com as falhas de
disponibilização dos recursos necessários, sejam eles do tipo material, mão de obra
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ou equipamentos. Um cronograma de suprimentos eficiente, bem planejado e
controlado, pode contribuir para um aumento significativo no índice PPC;
•

a realização de reuniões periódicas de médio prazo, de preferência quinzenais,
poderia auxiliar na remoção antecipada de restrições, evitando imprevistos no
momento da realização dos serviços;

•

a contratação de mão de obra própria para a realização de serviços-chave tais como
alvenaria estrutural, lajes e escadas, poderia contribuir para a formação de equipes
especializadas focadas em atividades do caminho crítico da obra;

•

a possibilidade da contratação de empresas de maior porte para os serviços
subempreitados poderia elevar a confiança na disponibilização do efetivo acordado
com as empresas;

•

fidelização de empresas parceiras na realização de serviços críticos, tais como
telhado, instalações elétricas e hidráulicas e revestimentos.

•

evitar-se a realização de serviços com alto impacto de intempéries, tais como
terraplanagem e rede de drenagem, em épocas de elevada precipitação
pluviométrica.

5.3.4 Análise dos resultados apresentados

A implantação do planejamento de médio e curto prazo nesse empreendimento
foi um importante laboratório de aprendizado para a empresa e também para todos os
envolvidos.
Os resultados alcançados foram positivos, fato que levou a empresa a implantar
o mesmo processo nos demais empreendimentos.
Pelo fato do cronograma de longo prazo desse empreendimento ter sofrido
diversos ajustes e alterações, a análise dos resultados ficou um pouco comprometida,
fato que provocou certa dificuldade de interpretação por parte de alguns envolvidos,
principalmente a equipe de produção (mestres, encarregados e prestadores de
serviços).
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Quanto ao planejamento de médio prazo, pode-se destacar que o processo de
identificação e remoção de restrições auxiliou no cumprimento dos prazos acordados e
evitou retrabalhos corriqueiros em obras.
Pode-se destacar também que a participação da equipe de segurança do
trabalho nas reuniões contribuiu para a prevenção de acidentes, seja por meio de ações
corretivas identificadas ou da própria discussão conjunta de soluções junto aos
envolvidos.
A análise mensal dos índices de remoção de restrições forneceu um importante
indicador para a análise do desempenho da obra, permitindo uma maior atuação nos
pontos falhos detectados.
Como crítica ao trabalho realizado, pode-se destacar que, caso tivesse ocorrido
um maior envolvimento da gerência técnica da empresa nas reuniões, os resultados
poderiam ter sido melhores. Em empresas de grande porte, essa gerência não deve ser
confundida com o gerente da obra.
Quanto ao planejamento de curto prazo, sua adoção foi primordial para o
cumprimento da data de entrega do empreendimento. De uma forma geral o
planejamento foi bem implantado e os resultados apresentados foram bastante
satisfatórios, permitindo inclusive que algumas melhorias realizadas fossem aplicadas
em outros empreendimentos da empresa.
Com o passar do tempo percebeu-se que os próprios encarregados das equipes
de produção cobravam uns aos outros com relação ao cumprimento das atividades,
pois sabiam das interferências diretas nos trabalhos em simultaneidade desenvolvidos.
Esse fato foi positivo para os resultados da obra e permitiu uma maior sinergia entre
toda a equipe.
A divulgação dos resultados, apresentados na área de vivência da obra, permitiu
uma maior transparência no processo e estimulou, de certa forma, uma competição
sadia entre os prestadores de serviços para a obtenção de melhores resultados.
Pode-se considerar que, por ser um empreendimento pioneiro na empresa na
implantação do sistema, o aprendizado alcançado foi importante para sua continuação
em empreendimentos futuros.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Um modelo de planejamento integrado não tem por objetivo, única e
exclusivamente, garantir que uma determinada obra ou empreendimento seja entregue
no prazo previsto. Mais do que isso, a proposta é que o modelo envolva toda a equipe
na busca de soluções para o cumprimento das metas estipuladas nos períodos de
análise. Com isso, busca-se evitar situações indesejadas, tais como trabalho acelerado
e fora dos padrões da empresa para o cumprimento das tarefas, acúmulo exagerado de
serviços para os últimos meses da obra ou até mesmo o indesejável fato de avisar a um
cliente que sua obra não será entregue no prazo combinado.
Por meio da percepção de fatos ocorridos em obras anteriores, com o mesmo
modelo de planejamento implantado, podem-se destacar três itens considerados de
extrema relevância para uma boa implantação do sistema, destacados abaixo.

6.1 Cuidados a serem tomados

A implantação de um modelo integrado de planejamento requer preparação da
equipe responsável pela implantação e treinamento intenso e constante para as
pessoas que trabalharão com as ferramentas disponíveis. Todos devem estar alinhados
aos mesmos conceitos, evitando-se distorções na interpretação de resultados e
decisões tomadas.
Se implantado em diversas obras de forma simultânea, vale ressaltar que se não
padronizadas as ferramentas e processos junto às equipes, os resultados podem ser
diferentes em cada uma delas. O modelo integrado requer assim um tempo de
maturidade da equipe para sua correta avaliação.
É importante que sejam realizados fóruns de discussão entre as obras
envolvidas a fim de se dirimir dúvidas comuns a todos.
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Pode-se destacar como algumas orientações quanto ao plano de treinamento da
equipe nas fases iniciais do processo os seguintes passos:
•

Passo 1: conferência com todos os envolvidos para definição da forma de
implantação, explanação dos principais conceitos, definição do plano de ação e
cronograma de implantação;

•

Passo 2: treinamento específico sobre cada nível de planejamento. Sugere-se
começar pelo planejamento de médio prazo, seguindo-se dos planejamentos de
curto e longo prazo (plano master);

•

Passo 3: aplicação prática. Para cada nível do planejamento proposto deve-se
realizar as reuniões específicas com a presença dos principais envolvidos;

•

Passo 4: agendar, a cada seis meses, conferência com todos os envolvidos a fim de
se obter “feedback” com relação aos resultados apresentados. É importante que
uma pessoa escolhida pela área de planejamento acompanhe as reuniões nas
obras a fim de verificar as distorções entre cada uma delas.
O prazo adequado para implantação do processo também deve ser levado em

consideração. Vale lembrar que as pessoas possuem ritmos de trabalho diferentes,
portanto deve ser reservado tempo hábil para os treinamentos e implantação.
Há no mercado da construção civil um paradigma muito forte com relação aos
porcentuais máximos de atividades que uma obra consegue realizar ao longo de um
período (mensal, por exemplo). As pessoas normalmente se esquecem que as obras
possuem prazos diferentes, sistemas construtivos próprios para cada obra, terrenos de
implantação diferentes e interferências climáticas variáveis de região para região,
tentando, dessa forma, estigmatizar que determinadas metas estabelecidas na curva
física são inexequíveis, pois não há histórico de obras anteriores com tal produção
alcançada.
Assim, a idéia é que primeiramente sejam avaliadas as atividades a produzir no
período para, somente depois dessa análise, verificar se os percentuais planejados
para o período podem ou não serem atingidos.
Outro ponto relevante a se considerar diz respeito à correta interpretação dos
resultados divulgados. Deve-se tomar cuidado para que falhas nos critérios de
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elaboração e controle do processo não prejudiquem a imagem de profissionais ou
empresas de forma injusta.
A criação do ambiente de competição entre as empresas, muito utilizado nesse
processo, é sadia para a equipe e para o desempenho da obra. Entretanto, uma falha
na divulgação de um resultado pode ocasionar situações de desconforto para alguns
envolvidos. Deve-se tomar cuidado redobrado com esse item principalmente nas
primeiras semanas de implantação.

6.2 Itens a aprimorar

O vínculo principalmente entre os planejamentos de longo e curto prazo
necessita de maior envolvimento e comprometimento da equipe responsável pelo
projeto. Vale ressaltar que, normalmente, nas primeiras reuniões de curto prazo, os
empreiteiros ou equipes responsáveis pela execução das tarefas tendem a levantar o
paradigma de que as metas são muito puxadas e inexequíveis.
Deve-se considerar que, atualmente, poucas obras se dão ao luxo de possuir
prazo de execução muito superior ao praticado pelo mercado. Isso ocorre devido ao
fato que muitas empresas, no intuito de melhorar os resultados financeiros dos
empreendimentos, postergam seu início ou reduzem a duração para gerar economia
nas despesas indiretas aplicadas no projeto.
Dessa forma, não há outro caminho a percorrer se não à vinculação das metas
semanais ao cronograma mensal de barras, “forçando”, de certa forma, o cumprimento
dos percentuais planejados período a período.

6.3 Receptividade das equipes

As pessoas são diferentes e possuem pensamentos e atitudes diferentes. Dessa
forma, será normal encontrar resistência de alguns quando da implantação de um
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modelo de planejamento integrado onde as pessoas já estão acostumadas a lidar com
processos diferentes. O caminho é tentar mostrar, aos poucos, os benefícios como a
qualidade das informações geradas, os resultados obtidos e o maior envolvimento da
equipe na proposta de soluções.
A maior parte dos gestores apóia a implantação de um programa desse tipo pois
visualiza os benefícios a médio e longo prazo no controle das atividades, detecção de
restrições que possam atrapalhar o andamento de algum serviço ou a sinalização, por
meio de dados reais, que a obra não será concluída no prazo previsto.
É cada vez mais necessário que o engenheiro responsável pela obra participe de
todas as reuniões de planejamento, sejam elas estratégicas ou de produção. A
presença desse profissional nas reuniões junto aos empreiteiros, para a determinação
das metas semanais, por exemplo, muda o peso da responsabilidade dos envolvidos
em relação ao cumprimento das tarefas acordadas.

6.4 Recomendações para trabalhos futuros

Vários trabalhos nacionais e internacionais já foram publicados acerca do tema
planejamento e controle de obras. Entretanto, uma abordagem mais profunda na
integração entre os vários níveis de planejamento, demonstrando resultados
alcançados e explorando estudos de caso recentes, poderia contribuir para uma maior
disseminação de seu conteúdo.
Assim, como objeto de estudo para trabalhos futuros, sugere-se:
•

um estudo mais aprofundado sobre a implantação do modelo de planejamento
integrado associado às técnicas de linha de balanço. Aplicação em obras de
características habitacionais e repetitivas.

•

o impacto de frentes de trabalho não liberadas na programação de curto prazo das
obras, com foco mais específico na investigação e solução das principais causas do
não cumprimento das atividades.
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•

a aplicação do método da cadeia crítica em empreendimentos habitacionais
voltados ao segmento econômico.

•

uma análise de riscos das causas do planejamento de curto prazo, considerando-se
a ponderação de cada causa, sua importância e seu impacto no não cumprimento
das atividades.
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PEQUENO GLOSSÁRIO
ALAP: do inglês as later as possible. Curva física que considera as datas de início mais
tarde das atividades, eliminando as respectivas folgas
ASAP: do inglês as soon as possible. Curva física que considera as datas de início mais
cedo das atividades.
Atividade: uma tarefa ou tarefas claramente definidas, com uma duração conhecida –
normalmente um grupo de tarefas que, juntas, completam um determinado passo ou
parte do trabalho
Atividade crítica: qualquer atividade do projeto cuja análise tenha mostrado folga zero e
que, portanto, deva ser concluída no prazo para que não haja atraso no projeto.
Atividades em série: atividades (ou tarefas) que são executadas uma após a outra,
cada uma estritamente dependente da conclusão da anterior.
Atividades simultâneas: atividades (ou tarefas) que são executadas paralelamente, isto
é, ao mesmo tempo.
Caminho crítico: é o caminho de maior duração de um projeto. Todas as atividades no
caminho crítico são conhecidas como atividades críticas
Cronograma: o plano do projeto convertido em “tempo real” considerando um
calendário pela inserção de estimativas de tempo realísticas consensuais e fatores de
capacidade de recursos em todas as atividades do projeto.
Diagrama PERT: o diagrama lógico do sistema de administração de programas PERT
(abreviatura de Programme Evaluation and Review Technique)
Duração: O tempo estimado ou real para concluir uma determinada atividade.
EAP - Estrutura Analítica do Projeto: a apresentação em diagrama de todas as etapas
elementares e suas atividades associadas organizadas em formato hierárquico,
mostrando cada nível de planejamento.
Folga livre: é o tempo que é possível atrasar o início de uma atividade sem adiar o início
das atividades sucessoras.
Folga total: é a duração que uma atividade pode ser adiada sem comprometer a data
final de um projeto.
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Gráfico de barras: a representação gráfica das atividades de um projeto derivada do
diagrama lógico do projeto, apresentada como uma programação com todos os tempos.
Gráfico de Gantt: um método gráfico para apresentar o cronograma do projeto, mostra
seus tempos, datas, todas as atividades, recursos e suas relações mútuas. É criado a
partir do diagrama lógico depois que se analisaram todas as folgas dele.

Milestone: normalmente reservado para um evento significativo ou importante do
projeto. Geralmente usado para identificar pontos fundamentais de progresso a serem
relatados.
Monitoramento: o processo de verificar o que está acontecendo e coletar dados sobre o
progresso do projeto.
Nivelamento de recursos: utilização das folgas disponíveis dentro de uma rede de
trabalho para assegurar que os recursos exigidos sejam perceptivelmente constantes.
PDI - Primeira data de início: também chamada início mais cedo. É a data em que as
atividades podem ser iniciadas caso sejam obedecidas as durações estimadas de todas
as antecessoras.
PDT - Primeira data de término: também chamada término mais cedo. É a data de
término de uma atividade que se inicia em primeira data de início e tem sua duração
estimada obedecida.
PPC: Percentual de Pacotes Concluídos
Predecessora: a atividade imediatamente anterior a um evento
Recurso: tudo, exceto o tempo, que seja necessário para executar uma atividade, mas
mais comumente usado para se referir às pessoas envolvidas no projeto.

Stakeholder (interessado): qualquer pessoa que tenha um interesse em jogo no projeto
em qualquer momento do ciclo de vida dele.
Tarefa: uma parte (relativamente) pequena do trabalho executado por uma pessoa
UDI - Última data de início: também chamada início mais tarde. É a data limite de início
de uma atividade de modo a poder se encerrar em última data de término.
UDT - Última data de término: também chamada término mais tarde. É a data limite de
término de uma atividade, sob pena de se atrasar a data de término do projeto.
VA: Valor agregado

