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RESUMO

A efetiva utilização sistema de gestão de um empreendimento é um diferencial
competitivo entre as construtoras que atuam no setor da construção civil, devido aos
resultados satisfatórios obtidos em cada obra entregue. É muito importante, assim,
implementar um planejamento minucioso e que contenha ferramentas de
monitoramento e controle. Um fator importante para o gestor do empreendimento é,
além de medir o realizado em relação ao previsto, ser capaz de atuar em caso de
desvios, sendo assim, envidar esforços para garantir os prazos e custos estimados
na fase de planejamento. Neste trabalho é abordado o conceito de planejamento e
os níveis hierárquicos da gestão de processos, bem como o processo de
monitoramento e controle de um empreendimento através de cenários, através da
técnica de análise do valor agregado com o sentido de atingir os objetivos de escopo
quanto a custo e prazo do empreendimento e proporcionar a utilização racional dos
recursos ao longo da obra. Essa técnica muito difundida nos Estados Unidos,
originada na década de 70, integra a execução física quanto a prazo e custo
efetivamente agregado à obra, através de modelos matemáticos de indicadores de
desempenho de prazo e custo, o que possibilita ao gestor uma analise de tendência
da obra através desses parâmetros e facilita a implementação de ação corretiva de
forma mais efetiva.

Palavras Chaves: Gestão do Valor Agregado; Monitoramento e Controle de
Empreendimentos; Planejamento do Empreendimento; Gestão de
Empreendimentos.

Scenario analysis of the implementation of housing development through the
earned value management

ABSTRACT

The effective use of management of an enterprise system is a competitive
differentiator among builders who work in the construction industry due to the
satisfactory results achieved in each work delivered. It is very important therefore to
implement a thorough and contains monitoring and control planning tools. An
important factor of the enterprise manager is beyond measure carried out in relation
to the expected, to be able to act in case of deviations, therefore, endeavor to ensure
deadlines and estimated costs in the planning phase. This work addresses the
concept of planning and hierarchical levels of management processes, as well as the
process of monitoring and control of an enterprise through scenarios through
technical analysis of the value added to the sense of achieving the objectives of
scope as the cost and schedule of the project and provide the rational use of
resources throughout the work. This technique widespread in the United States,
originated in the 70's, integrates the physical execution in terms of time and cost
effectively added to the work, using mathematical models of performance indicators
of time and cost, which enables the manager a trend analysis the work by these
parameters and facilitates the implementation of corrective action more effectively.

Keywords: Earned Value Management, Monitoring and Control of Projects, Planning
Development, Project Management.
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1 INTRODUÇÃO
Durante a fase de construção de um empreendimento habitacional é esperado
que a execução dos serviços ocorram da forma que foram planejados e, se houver
desvios entre o previsto e o realizado, eles podem afetar de forma negativa o
desempenho do projeto, prejudicando a imagem da empresa dona do projeto,
principalmente em razão de um mercado que, segundo o SINDUSCON-SP (1997): a
concorrência é a principal preocupação dos empresários do setor.
A gestão dos empreendimentos torna-se imprescindível e pode trazer benefícios
para a empresa, para a equipe do empreendimento e para o cliente (NOCÊRA,
2009).
Planejar pode garantir a perpetuidade da empresa pela capacidade que os
gerentes adquirem ao dar respostas rápidas e precisas em suas ações, originadas
da análise dos dados obtidos por meio do monitoramento da evolução do
empreendimento e de eventual redirecionamento estratégico (MATTOS, 2010).
Segundo Olivieri (2010), um planejamento adequado, evita desperdício 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.
A necessidade do estabelecimento de previsões confiáveis faz com que diversos
estudos a respeito de medição de desempenho e resultados de empreendimentos
sejam realizados (VARGAS, 2013).
Segundo Mattos (2010), dentre as técnicas de avaliação de desempenho de
empreendimentos a gestão do valor agregado (GVA) destaca-se por fornecer
resultados precisos a partir da integração de dados reais de tempo e custo,
permitindo ao planejador ter uma clara noção da situação atual do empreendimento
e fazer analises de variância e tendência.
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.
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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
(OLIVIERI, 2010).
Empreendimentos habitacionais 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 (BARCAUÍ et al, 2010).
Os estudos a respeito do desempenho de empreendimentos têm sido vinculados
às medidas de atendimento aos objetivos de custo, prazo e qualidade dos produtos
do projeto (BRYDE; BROWN, 2004).
Bryde; Brown (2004) também mencionam que até a década de 80 era comum o
foco exclusivo em desempenho do empreendimento, definido como atendimento aos
objetivos de custo e prazo, e à especificação técnica do produto final obtido pelo
mesmo.
Oliveira (2003), menciona que em geral a empresas realizam a comparação
entre o que foi gasto e o que se planejava gastar, sem levar em consideração ou
sem explicitar o quanto foi efetivamente produzido ou realizado. Esta análise não é
completa, mas pode ser suficiente quando, por exemplo, se tem produção em série
de um produto, onde os processos já são bem conhecidos e controlados, não há
interferências externas ou ainda quando se tem pleno domínio e visão sobre todo o
conjunto (projetos pequenos e simples). Entretanto, na medida em que a
complexidade do que está sendo controlado aumenta, surge a necessidade de se
avaliar também o efetivo valor que foi agregado sobre a produção ou serviço.
Young (2008) identifica que os principais problemas que podem ocorrer em
empreendimentos são:
• O cronograma: o trabalho toma mais tempo do que o planejado;
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• O esforço planejado: as tarefas não estão detalhadas cuidadosamente para
chegar a estimativas exatas;
• Os recursos não são disponibilizados quando prometido;
• 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 conflitos.
Percebe-se que, dos sete problemas apresentados por Young (2008), quatro
deles são inerentes a prazo e custo. O que tem forte repercussão no desempenho
do projeto.
1.2

Objetivo
O objetivo principal desse trabalho é demonstrar através da simulação de

cenários que a utilização da gestão do valor agregado durante o monitoramento e
controle do desempenho da execução do empreendimento contribui para alertar
sobre tendências de desvios do mesmo.
Como objetivos secundários são levantados os aspectos dos fatores críticos de
sucesso de projetos em relação a:
• Eficácia na conclusão do empreendimento no prazo e custos previstos;
• Eficácia no cumprimento das metas mensais de produção estabelecidas;
• Melhoria no gerenciamento da obra, através da adoção da Gestão do Valor
Agregado;
• Possibilidade de produzir informações que analisam o progresso da obra e
estimativa para sua conclusão.
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1.3

Resumo do método de pesquisa
O trabalho foi dividido em três etapas principais conforme Figura 1.
Figura 1 – Etapas e seções.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A primeira etapa, composta pelas seções 1, 2, 3 e 4 compreende uma revisão
bibliográfica sobre os conceitos básicos relacionados ao gerenciamento de projetos,
planejamento do empreendimento e monitoramento e controle.
A segunda etapa, composta pela Seção 5, compreende uma revisão
bibliográfica sobre a definição de gestão do valor agregado.
A terceira etapa, composta pelas seções 6 e 7, apresenta uma aplicação prática
da Gestão do Valor Agregado, bem como considerações e recomendações para
trabalhos futuros.
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1.4

Estrutura do trabalho
Na Seção 2 são apresentados os conceitos básicos de gerenciamento de

projetos, projetos, sucesso em projetos, etapas do projeto e ciclo de vida.
Na Seção 3 são abordadas as etapas de planejamento de empreendimentos, no
que diz respeito ao planejamento e controle do escopo, prazo e custo em
empreendimentos da construção civil.
Na Seção 4 são abordadas as características do monitoramento e controle de
empreendimentos.
Na Seção 5 são apresentados o histórico, conceito e terminologia da técnica da
Gestão do Valor Agregado,.
Na Seção 6 é apresentada a aplicação prática da gestão do valor agregado em
um estudo de caso de um empreendimento que utilizou o planejamento integrado.
Na Seção 7 são apresentadas as considerações finais e recomendações para
futuros trabalhos.
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2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Inicialmente são apresentados os principais conceitos de gerenciamento de
projetos aplicados à construção civil, levando-se em conta o escopo, o prazo e o
custo do empreendimento. A estruturação dos conceitos segue as praticas de
gerenciamento de projetos preconizadas e compiladas do PMI® (Project
Management Institute) através do Guia PMBOK® (Project Management Body of
Knowledge).
2.1

Conceito de “projeto”
No universo da construção civil o termo “projeto” geralmente vem associado ao

plano geral de uma edificação, compreendo o conjunto de plantas, cortes e cotas
necessários para a construção, tais como: projetos arquitetônicos, estruturais, de
instalações elétricas e hidráulicas, equivalente ao termo “design”, em inglês. O termo
“projeto” em sua acepção gerencial, equivalente ao termo “project”, em inglês
(MATTOS, 2010).
Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou
resultado exclusivo. Embora elementos repetitivos possam estar presentes em
algumas entregas do empreendimento, essa repetição não muda a singularidade
fundamental do trabalho do empreendimento (Guia PMBOK®, 2013), que pode criar:
•

Um produto que pode ser um componente de outro item, um
aprimoramento de outro item, ou um item final;

•

Um serviço ou a capacidade de realizar um serviço;

•

Uma melhoria nas linhas de produtos e serviços.

A partir da definição de projeto do Guia PMBOK, é possível classificar algumas
iniciativas como “projeto” e outras como “processo”, conforme Quadro 1.
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Quadro 1 – Projeto X Processo.

Fonte: Adaptado de MATTOS (2010).

2.2

Fatores críticos para o sucesso de um projeto
São vários os fatores que proporcionam sucesso a um projeto e eles são

inerentes ao desempenho obtido por cada fator. O que caracteriza o sucesso são
que os fatores são singulares e são compartilhados pela maioria dos projetos bem
sucedidos (VALLE et al, 2007).
Existem vários entendimentos sobre o sucesso de um projeto, assim:
- Um projeto pode ser um sucesso, apesar de ter sido mal gerenciado, assim
como poderá fracassar, apesar do seu bom gerenciamento (WIT, 1988).
- O sucesso do empreendimento é diretamente influenciado pela atenção às
partes interessadas, para a coleta e gestão dos requisitos do produto e do projeto
(Guia PMBOK®, 2013).
- Kerzner (2002), destaca que as expectativas do cliente, se mal trabalhadas
podem representar um grande problema no processo de gerenciamento de projetos,
e nos primórdios, o sucesso era medido apenas em termos técnicos, se o produto do
empreendimento gera ou não o resultado esperado.
O que é relevante considerar é que o sucesso depende da inter-relação entre o
que para Cavarec (2012) deve ser observado: “se considerarmos a relação em que
escopo, tempo e custo (tripla restrição) se sensibilizam, uma vez que o escopo
distribuído na linha do tempo é igual ao custo, sabemos que não há como alterar em
um sem afetar o outro e vice-versa”.
Outros autores importantes como Pinto e Slevin (1988), mencionam que, é
importante, antes de tentar qualquer discussão sobre os passos que levam a um
projeto a ser bem sucedido, é necessário descrever exatamente o que é um "projeto
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de sucesso" é. Em seus termos mais simples, um projeto é geralmente considerada
a ser implementado com sucesso se em seu término:
•

está dentro dos prazos e custos acordados;

•

atinge basicamente todas as metas originalmente estabelecidas pelo
cliente;

•
Os

é aceito e usado pelos clientes para os quais o projeto se destina.
mesmos

autores

realizaram

uma

pesquisa

com

gerentes

de

empreendimentos e estabeleceram um modelo com dez fatores considerados
críticos para o sucesso de um empreendimento, apresentados, em ordem de
importância, no Quadro 2.mata motociclista
Quadro 2 – Fatores críticos para o sucesso.

Fonte: Adaptado de Pinto e Slevin (1988).´
Assim, tem-se que o atendimento aos objetivos do projeto caracteriza-se como
atender a missão do projeto que por sua vez está alinhada com os objetivos de
organização. Para tanto, todos os objetivos devem possuir fatores mensuráveis de
sucesso (VALLE et al, 2007).

22

2.3

Principais causas de fracasso em projetos
Segundo Vargas (1999), muitas falhas são decorrentes de obstáculos naturais

ou externos que estão completamente fora do controle da organização e que, muitas
vezes, somente podem ser minimizados ou evitados por meio de um gerenciamento
dos riscos:
•

mudança na estrutura organizacional da empresa;

•

riscos elevados no meio ambiente;

•

mudanças na tecnologia disponível;

•

evolução nos preços e prazos;

•

cenário político-econômico desfavorável.

O autor complementa que a maioria dos insucessos é decorrente de outros
tipos de falhas, também chamadas falhas gerenciais, que podem ser evitadas, tais
como:
•

metas e objetivos mal estabelecidos, ou não são compreendidos pelos
escalões inferiores;

•

pouca compreensão da complexidade do projeto;

•

o projeto inclui muitas atividades e pouco tempo para realizá-las;

•

as estimativas financeiras são imprecisas e / ou incompletas;

•

o projeto é baseado em dados insuficientes ou inadequados;

•

o sistema de controle é inadequado;

•

o projeto não teve um gerente de projeto, ou teve vários, criando
círculos de poder paralelos aos previamente estabelecidos;

•

criou-se muita dependência no uso de softwares de gestão de projetos;

•

o projeto foi estimado com base na experiência empírica, ou feeling dos
envolvidos, deixando em segundo plano os dados históricos de
projetos similares, ou até mesmo análises estatísticas efetuadas;

•

o treinamento e a capacitação da equipe do empreendimento foram
inadequados;
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•

faltou a liderança do gerente do projeto;

•

não foi destinado tempo para as estimativas e o planejamento;

•

não se conheciam as necessidades de pessoal, equipamentos e
materiais;

•

cliente / projeto tinham expectativas distintas e por vezes opostas;

•

não foi verificado se as pessoas envolvidas nas atividades tinham
conhecimento necessário para executá-las;

•

as pessoas não estavam trabalhando nos mesmo padrões, ou os
padrões de trabalho não foram estabelecidos.

Olivieri (2010), menciona que para todas as atividades planejadas deve-se
identificar as causas de sucesso ou insucesso em sua conclusão, pois elas são
bastante úteis nas tomadas de decisões ao longo da obra. O Quadro 3 mostra o
exemplo de uma lista de fatores críticos de sucesso em obras. Existem outros
fatores, tais como greve, qualidade de vida no trabalho, entre outros, porém o objeto
deste trabalho tem como base os fatores identificados por Olivieri (2010) através do
seu caso prático.
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Quadro 3 – Lista de fatores críticos ao sucesso em projetos habitacionais.

Fonte: OLIVIERI (2010).

2.4

Conceito de gestão de projetos
Projetos requerem a aplicação de uma variedade de recursos (humanos,

materiais e equipamentos) e dentre eles se destaca a capacidade de gerenciar
pessoas em atividades as mais diversas para alocar os outros recursos e obter um
produto final. Vários autores já pesquisaram e descreveram sobre gerenciamento de
projetos, dentre as citações elencou-se as que são importante para esse trabalho,
que são:
- Vargas (1999), menciona que o gerenciamento de projetos é um conjunto de
ferramentas gerenciais que permitem que a empresa desenvolva habilidades, que
incluem conhecimento e capacidades individuais, destinadas ao controle de eventos
não repetitivos, únicos e complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e
qualidade pré-definidos.

25

- Barcauí (2010) destaca que para muitas pessoas, o gerenciamento de
projetos é encarado como sinônimo de elaboração de cronograma. Na prática, sabese que o cronograma reflete o resultado do planejamento, porém gerenciar projetos
é uma atividade mais complexa do que isso.
- 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. Sendo assim é necessário o envolvimento de especialistas durante o
planejamento e este deve estar alinhado aos objetivos do empreendimento para
melhorar os resultados alcançados.
- O Guia PMBOK® (2013), menciona: “Gerenciamento de projetos é a
aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do
projeto para atender aos seus requisitos”.
O conceito de gerenciamento de projetos que é utilizado nesse trabalho é: “A
aplicação de conhecimento, habilidades, técnicas às atividades do projeto a fim de
atender suas demanda, sendo ela por meio da integração dos processos, realizado
por pessoas e coordenados pelo GP”. Dessa aplicação resulta: “a identificação das
necessidades do projeto, do estabelecimento dos objetivos claros e palpáveis, do
atendimento as partes interessadas e com o devido balanceamento entre qualidade,
escopo, tempo e custo” (VALLE et al, 2007).
Avaliadas as principais características da indústria, o empreendedor começa a
entrar em um processo de planificação dos recursos que serão necessários para a
execução da obra, analisando os fatores primordiais para o êxito da construção,
considerando-se que o fornecimento e a gestão dos custos, associados com os
recursos, se tornam cada vez mais complexos, críticos e decisivos (CALDAS, 1990).
2.5

Áreas de conhecimento
O Guia PMBOK®, agrupou os seus processos em 10 áreas de conhecimentos

ilustradas na Figura 2.
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Figura 2 – Áreas de conhecimento.

Fonte: VARGAS (2013).

É importante destacar que para o presente trabalho serão utilizados
principalmente os processos relacionados às áreas de conhecimento: escopo, prazo
e custo apresentados no item 3.1 (etapas de planejamento). Isto não significa que as
outras áreas não são importante, apenas que não serão abordadas em destaque.
2.6

Ciclo de vida de projetos e suas fases
Os projetos como possuem início e fim quanto a um determinado tempo,

entende-se que possuem fases que caracterizam o seu andamento, inicialmente
mais moroso e muito indefinido, depois numa próxima fase o projeto é mais definido
e conhecido, permitindo uma aceleração da aplicação dos recursos e finalmente
uma fase de término em que o apronto final requer muitas atividades isoladas e de
pequena monta o que torno o andamento do projeto mais lento em termos de
consumo de recursos, porém com um tempo bem delimitado para sua execução
final. Assim, levar-se-á em conta o que é entendido pelos autores a seguir.
Vargas (1999), o ciclo de vida de um projeto pode ser dividido em um conjunto
de fases, contendo uma série de passos principais do processo de contextualizar,
desenhar, desenvolver e colocar em operação uma determinada necessidade do
empreendimento. O autor complementa que essas fases por sua vez são
subdivididas

em

estágios,

ou

etapas

específicas,

de

cada

natureza

de

empreendimentos (construção, desenvolvimento de produtos, etc.). Esses estágios
são, então subdivididos em atividades especificas de cada empreendimento.
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Segundo

Mattos

(2010),

um empreendimento de engenharia precisa

necessariamente obedecer a uma sequência lógica de desenvolvimento do produto
final. As fases do ciclo de vida do empreendimento precisam ser desempenhadas
com tempo suficiente para que seus objetivos sejam atingidos. Cada fase gera
produtos que são os dados de entrada para as fases subsequentes.
Complementando a descrição de termos utilizados por Mattos (2010), que
designa o termo “estágio” para caracterizar cada etapa do empreendimento. O
Gráfico 1 apresenta esquematicamente estes estágios.
Gráfico 1 – Ciclo de vida de um empreendimento.

Fonte: Adaptado de Mattos (2010).

Segundo Mattos (2010) os quatro estágios do empreendimento são:
Estágio I – Concepção e viabilidade.
•

Definição do escopo – processo de determinação do programa de
necessidades do empreendimento;

•

Formulação do empreendimento – delimitação do empreendimento em
lotes, fases, forma de contratação, etc.

•

Estimativa de custos – orçamento preliminar por meio da utilização de
indicadores históricos;

•

Estudo de viabilidade – análise de custo-benefício, avaliação dos
resultados a serem obtidos em função do custo orçado, determinação
do montante requerido ao longo do tempo;

•

Identificação da fonte orçamentária – recursos próprios, empréstimos,
linhas de financiamento, solução mista;
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•

Projeto básico – desenvolvimento inicial do ante projeto, com evolução
até o empreendimento básico, quando já passa a conter os elementos
necessários para o orçamento, especificações e identificação dos
serviços necessários.

Estágio II – Detalhamento do empreendimento e do planejamento.
•

Orçamento analítico – composição dos custos dos serviços, com
relação de insumos e margem de erro menor que a do orçamento
preliminar;

•

Planejamento – elaboração de cronograma de obra realista, com
definição de prazo e marcos contratuais;

•

Projeto executivo – detalhamento do projeto básico, com inclusão de
todos os elementos necessários à execução da obra.

Estágio III – Execução.
•

Obras civis – execução dos serviços de campo, aplicação de materiais
e utilização de mão de obra e equipamentos;

•

Montagens mecânicas e instalações elétricas e sanitárias – atividades
em campo;

•

Controle de qualidade – verificar se os parâmetros técnicos e
contratuais foram observados;

•

Administração contratual – medições, diário de obras, aplicação de
penalidades, aditamentos contratuais, etc.;

•

Fiscalização de obra ou serviço – supervisão das atividades de campo,
reuniões de avaliação do progresso, resolução de problemas, etc.

Estágio IV – Encerramento.
•

Comissionamento – colocação em funcionamento e testes de operação
do produto final;

•

Inspeção final – testes para recebimento do objeto contratado;

•

Transferência de responsabilidades – recebimento da obra e
destinação final do produto;
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•

Liberação de retenção contratual – caso a empresa contratante tenha
retido dinheiro da empresa contratante;

•

Resolução das ultimas pendências – encontro de contas, pagamento
de medições atrasadas, negociações de pleitos contratuais, etc.;

•
2.7

Termo de recebimento – provisório e definitivo.

Grupos de processos
O Guia PMBOK (2013) agrupou os processos em cinco grupos: iniciação;

planejamento; execução; monitoramento e controle; encerramento, esquematizados
na Figura 3. É importante destacar que para o presente trabalho serão utilizados
principalmente os grupos de processos de planejamento, monitoramento e controle
que serão abordados nos capítulos 3 e 4 respectivamente.
Figura 3 – Grupos de processos durante o ciclo de vida do empreendimento.

Fonte: Adaptado do Construction Extension to the PMBOK® Guide (2007).
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3 PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Os projetos como as organizações precisam de um planejamento orientativo
que mostre onde se deseja chegar ou qual meta atingir. Além disso, sempre estão
sujeitos as ações do ambiente externo e interno e estão expostas as forças oriundas
do mercado. Como o ambiente não é estático, ele provoca alterações tanto sociais,
quanto políticas, quanto tecnológicas que os afetam, e o planejamento vem para
permitir que os projetos e as organizações alcancem sucesso ao prever um objetivo
e estabelecer a forma de como atingi-lo.
O planejamento estratégico se diferencia pela adoção de técnicas e práticas
que permitam analisar os ambientes internos e externos, percebendo as
capacidades e habilidades para adotar ações estratégicas frente as ameaças e
oportunidade na busca de resultados que proporcionem o seu sucesso. Vale
ressaltar que os objetivos do projeto são ligados aos objetivos da organização e os
resultados dependentes um do outro.
Segundo Olivieri (2010), um bom planejamento, evita desperdício de tempo,
ociosidade de mão de obra e equipamentos, além de distorções no abastecimento
de materiais, resultando em perda de qualidade, baixa produtividade e perdas
financeiras. O autor também menciona que se o processo de planejamento não
corresponde aos resultados esperados, todos os demais processos terá seus
resultados comprometidos.
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,
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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.

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).
3.1

Etapas do planejamento
Segundo Vargas (2013), para que um projeto seja controlado através da gestão

do valor agregado (GVA), ele precisa ser planejado através de princípios básicos
gerenciais aplicáveis a qualquer projeto.
Para Menezes (2009), a definição do que deve ser feito no empreendimento é
crucial. Ela esta ligada à definição do seu objetivo e seu desdobramento impacta
profundamente a duração e orçamento do empreendimento.
Nesse trabalho os processos para a estruturação do planejamento de um
empreendimento foram agrupados desde a definição do escopo até a constituição
da linha de base do mesmo. O Fluxograma 1 esquematiza os processos que serão
descritos a seguir.
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Fluxograma 1 – Processos de Planejamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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•

Definir o escopo do empreendimento
Para o planejamento do trabalho (escopo) é importante ter um bom

entendimento do produto que será entregue pelo empreendimento (XAVIER, 2005).
Ele é explicitado por meio das especificações do produto do projeto.
Para atingirmos o escopo do produto, precisamos entender quais são as os
resultados mensuráveis ou itens específicos que devem ser produzidos para que o
empreendimento seja finalizado, estes resultados são comumente chamados de
entregas (HELDMAN, 2009).
Após definir o escopo é necessário elaborar uma EAP (Estrutura Analítica do
Projeto), que visa e decompor as entregas em subprodutos a fim de facilitar o
gerenciamento do empreendimento.
Segundo Menezes (2009), definir o escopo do empreendimento compreende o
desdobramento do empreendimento para atingir as suas metas.
Segundo

PMI

(2011),

organizar

empreendimento

é

o

processo

de

desenvolvimento de uma descrição detalhada do empreendimento e produtos
subdividindo as entregas do empreendimento em uma hierarquia de pacotes de
trabalho definido.
Para Xavier (2005) a definição do escopo consiste na subdivisão dos produtos
(deliverables) principais do empreendimento, em componentes menores e mais
gerenciáveis, até que todo o escopo do empreendimento tenha sido identificado.
Nesta etapa deve-se produzir a EAP (Estrutura Analítica do Projeto), que
segundo Xavier (2005), é uma ferramenta utilizada para o detalhamento do escopo,
tradução para o português de WBS (Work Breakdown Structure).
Para Heldman (2003), a EAP deve delinear o escopo completo do trabalho
necessário para concluir o empreendimento.
Decomposição inicia-se com as entregas finais e continuamente quebra-los em
componentes menores. Os níveis superiores tipicamente reflete as principais áreas
do empreendimento ou principais fases do ciclo de vida do empreendimento de
trabalho entregue. O conteúdo dos níveis superiores podem variar, dependendo do
tipo de empreendimento e da indústria envolvida (PMI, 2011).

34

Segundo Mattos (2010) o nível superior da EAP representa o escopo total.
Nesse nível há apenas um item, o empreendimento como um todo. A partir deste
nível, a EAP começa a se ramificar em tantos galhos quantos forem necessário para
representar as entregas do empreendimentos. A medida que a EAP é decomposta,
os pacotes de trabalhos se tornam menores e mais bem definidos.
A Figura 4 apresenta um exemplo de EAP para a construção de uma casa.
Figura 4 – Exemplo de EAP para construção uma casa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

•

Listar e sequenciar as atividades
Listar (ou definir) atividades é o processo de identificação e documentação das

ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto (Guia
PMBOK, 2013).
Quanto a sequenciar as atividades, refere-se ao trabalho que consiste em
definir a dependência entre as atividades ou seja, qual será executada antes de
outra atividade para a consecução de todo o trabalho necessário a completude do
projeto. Com base na lógica construtiva da obra, analisando-se a particularidade dos
serviços e a sequencia executiva das operações, o planejador define o interrelacionamento entre as atividades, criando a “espinha dorsal” lógica do cronograma
(MATTOS, 2010).
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•

Atribuir recursos
Recurso é tudo que serve para a execução das atividades ou que é consumido

por elas (BARCAUÍ et. al, 2010).
Segundo Maximiano (2010), os recursos geralmente classificam-se em quatro
tipos:
• Mão de obra – funcionários próprios e serviços eventuais contratados;
• Material permanente – bens, equipamentos e instalações a serem
compradas, construídas ou alugadas;
• Material de consumo – combustível, material de escritório, reagentes de
laboratório, peças de reposição, insumos para a construção civil (cimento,
areia, pedrisco, etc.).
• Serviços de terceiros – viagens, hospedagem, alimentação, transporte
local, serviços especializados, etc.
•

Estimar as durações
Estimar as durações das atividades para executar as entregas definidas na

EAP e que estão descritas na lista de atividades, trata-se de avaliar o número de
unidades de trabalho necessárias para executar e concluir um atividade (HELDMAN,
2003). O autor também relaciona que processo de estimativa de duração das
atividades é executado com as ferramentas e técnicas a seguir:
• Estimativa análoga – também chamada de estimativa top-down, é uma
forma de avaliação por especialistas e compara o tempo total em relação a
empreendimentos anteriores;
• Estimativa paramétrica -

técnica de estimativa em que um algoritmo é

usado para calcular o custo e duração com base em dados históricos e
parâmetros do projeto (por exemplo, metros quadrados em construção)
para calcular uma estimativa para parâmetros da atividade, tais como
custo, orçamento e duração);
• Tempo de reserva ou buffer – tempo adicionado à atividade para
compensar riscos de prazo.
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•

Elaborar o cronograma
Desenvolver o cronograma é determinar exatamente qual a data de início de

cada atividade, uma vez que os recursos, as durações e as interdependências já
estão estabelecidas (VARGAS, 1999).
Valeriano (2005), define que o cronograma consiste na fixação de datas de
início e término das atividades do empreendimento.
Mattos (2010), menciona que o cronograma é o produto de um método bem
definido, e não um conjunto de barras desenhadas as esmo. O cronograma é por
excelência, o instrumento do planejamento do dia a dia da obra e é com base nele
que o gerente e sua equipe devem tomar as seguintes providencias:
• Programar as atividades das equipes de campo;
• Instruir as equipes;
• Fazer pedidos de compra;
• Alugar equipamentos;
• Recrutar operários;
• Aferir o progresso das atividades;
• Monitorar atrasos ou adiantamentos das atividades;
• Replanejar a obra;
• Pautar reuniões.
•

Estimar os custos
Segundo Vargas (1999), a estimativa de custos envolve identificar e considerar

as várias alternativas de custos, de modo a construir a melhor e mais precisa
estimativa possível.
O INSTITUTO DE ENGENHARIA (2011) define estimar custos, como:
“Avaliação de custo obtida através do exame de dados preliminares
de uma ideia de projeto em relação a área a ser construída,
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quantidades de materiais e serviços envolvidos, preços médios dos
componentes através da pesquisa de preços no mercado ou
estimativas baseadas nos preços médios de construção publicadas
em revistas especializadas para diversas opções de estrutura e
acabamentos”.

Custos refere-se ao valor calculado pela incidência de vários tipos de custos
(fixo + variável) e o preço de mercado de cada recurso. Para obter o custo estimado
total de uma atividade deve-se multiplicar o custo unitário do recurso pela
quantidade de unidades necessária (MAXIMIANO, 2010).
Para Heldman (2003), o processo envolve uma estimativa de custos dos
recursos necessários para cada atividade descrita na EAP, o que inclui ponderar
sobre opções alternativas e examinar o que compensa fazer. O autor destaca nove
ferramentas e técnicas para gerar estimativas:
• Opinião especializada – consultar e envolver especialistas;
• Estimativa análoga – é o mesmo processo definido para estimativa de
tempo;
• Estimativa paramétrica – modelo matemático que usa parâmetros ou
características do empreendimento, para estimar os custos;
• Estimativa bottom-up – processo de estimar cada atividade ou item de
trabalho individualmente, é o oposto da top-down;
• Estimativa de três pontos – ponderação entre dados de estimativa otimista,
mais provável e pessimista;
• Análise de reservas – agregar tempo extra (pulmão) para o projeto;
• Ferramentas computadorizadas – um software de gerenciamento de
empreendimentos pode ser uma ferramenta útil na estimativa de custos,
assim como programas de planilhas eletrônicas;
• Custo da qualidade – custo total da geração do produto ou serviço do
projeto de acordo com os padrões de qualidade;
• Análise de proposta do fornecedor – coleta de informações dos
fornecedores para ajudar a definir as estimativas de custos, também
chamada de RFQ (Request for Quotation).
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•

Estabelecer o orçamento
Entende-se

como

processo

orçamentário

o

conjunto

de

atividades

desenvolvidas para a elaboração do orçamento de uma obra de construção, a partir
do projeto (INSTITUTO DE ENGENHARIA, 2011).
Nocêra (2009), define que estabelecer o orçamento é o processo de agregação
bottom-up das estimativas de custos das atividades formando orçamento final. A
agregação do custo do empreendimento com a reserva de contingência formará a
linha de base de custos do empreendimento.
O orçamento deve ser elaborado a partir do levantamento dos quantitativos
físicos do empreendimento e da composição dos custos unitários de cada serviço,
obedecidas rigorosamente as Leis Sociais e Encargos Trabalhistas e todos os
demais Custos Diretos, devidamente relacionados (TISAKA, 2006).
Segundo INSTITUTO DE ENGENHARIA (2011), as atividades básicas que se
desenvolvem no processo orçamentário são:
• Discriminação dos serviços que compõe o projeto, com suas respectivas
unidades;
• Levantamento das quantidades dos serviços;
• Composição dos custos unitários dos serviços;
• Cálculo do custo unitário dos equipamentos;
• Cálculo dos salários com os encargos sociais e complementares;
• Levantamento dos custos indiretos;
• Cálculo do BDI – Benefício e Despesas Indiretas.
A Figura 5 apresenta um esquema de agregação de custos, que demonstra
que

as estimativas de custos das atividades (nível inferior) são agregadas por

pacotes de trabalho de acordo com a EAP. As estimativas de custos do pacote de
trabalho são então agregadas para os níveis de componentes mais altos da EAP
(como contas de controle) sendo assim compomos o custo do empreendimento que
distribuído ao longo do ciclo de vida do empreendimento irá compor a linha de base
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de custos (alçada do gestor do projeto). Agregamos ainda a reserva de
gerenciamento, impostos e BDI para compor o orçamento final.
Figura 5 – Exemplo de agregação de custos.

Fonte: adaptado de MULCAHY (2009).

•

Determinar os critérios de medição
Critério de medição é a regulamentação do modo de calcular ou medir as

quantidades de serviços de uma obra, de acordo com a composição de preços
unitários associado à metodologia executiva (INSTITUTO DE ENGENHARIA, 2011).
Segundo Mattos (2010), a apropriação das atividades pode ser feita de
distintas maneiras, dependendo da natureza do trabalho. A apropriação é importante
para o processo de aferição do progresso, que consiste na mensuração do quanto
foi efetivamente realizado de cada atividade, comumente denominado “avanço da
atividade”. O Quadro 4 demonstra alguns critérios que podem ser utilizados.
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Quadro 4 - Exemplos de critérios de medição.

Fonte: adaptado de MATTOS (2010).

Fleming; Koppelman (2010) e Vargas (2003), subdividem os critérios de
medição em sete diferentes métodos:
a) Marcos com valores ponderados;
b) Fórmula fixa por Conta de Controle;
c) Percentual Completo;
d) Percentual Completo com marcos de controle;
e) Unidades Equivalentes;
f) Nível de esforço.
Nos próximos itens apresentaremos cada um deles critérios de medição
utilizados para controlar o escopo dos serviços realizados:
a) Marcos com valores ponderados:
A célula de controle é convertida em dois ou mais marcos de controle onde
cada um deles é definido por uma entrega parcial do trabalho, gerando,
consequentemente, um custo específico. A soma dos custos para se atingir cada um
desses marcos é o custo da conta de controle (FLEMING; KOPPELMAN, 2010).
O método de marco ponderado divide o pacote de trabalho em entregas
mensuráveis, cada um terminando com um marco ou ponto tangível, mas, em
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seguida, atribui um valor ponderado para a realização de cada etapa (PMI, 2011). A
Tabela 1 demonstra um exemplo de aplicação do marco ponderado.
Tabela 1 – Método do marco ponderado.

Fonte: Adaptado pelo autor de PMI (2011).

b) Fórmula fixa por Conta de Controle
É o método que divide o trabalho em duas partes que, somadas,
complementam os 100% dos trabalhos. As percentagens usualmente utilizadas são
25/75, 50/50 e 40/60. Por exemplo, para a porcentagem 25/75 é melhor aplicado
para um ou dois períodos de medição, equivale a 25% do custo é agregado no
primeiro marco e os outros 75% no segundo marco (FLEMING; KOPPELMAN,
2010).
Dentro do método da fórmula fixa, a técnica de 0/100 é diferente dos de outras
técnicas. O método de 0/100 não permite qualquer crédito até que o trabalho seja
totalmente concluído (PMI, 2011).
A Tabela 2 demonstra alguns exemplos de aplicação dos métodos de fórmula
fixa.
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Tabela 2 – Método da fórmula fixa.

Fonte: Adaptado pelo autor de PMI (2011).

c) Percentual completo
É o método que atribuí a cada conta de controle um determinado percentual
completo (entre 0 e 100%) a cada ciclo de controle. Este percentual é multiplicado
pelo custo previsto da conta de controle com o objetivo de determinar a parcela do
orçamento já realizada (FLEMING; KOPPELMAN, 2010).
O método de percentual completo apresenta uma estimativa da percentagem
de trabalho que está completa no fim de cada período de medição. Este método
deve ser baseado em critérios objetivos e quantificáveis em relação à conclusão do
trabalho (PMI, 2011).
A Tabela 3 mostra um pacote de trabalho, com um orçamento de R$ 6.000,00.
No final do segundo ponto de medição, está previsto 67% do trabalho (dois terços do
trabalho), para ser completado. Portanto R$ 6.000,00 multiplicado por 67% (2/3)
corresponde a R$ 4.000,00 para o valor planejado acumulado.
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Tabela 3 – Método do percentual completo.

Fonte: Adaptado pelo autor de PMI (2011).

d) Percentual completo com marco de controle
É uma combinação dos métodos de percentual completo com o de marcos com
valores ponderados. Os percentuais são inseridos ao longo do projeto nos pontos
em que as entregas são tangíveis.

e) Unidades equivalentes (medição física)
É o método que calcula o avanço físico com base em unidades produzidas ou
realizadas de elementos individuais de custos, empregado em trabalhos repetitivos
ou nos pontos em que as contas de controles são definidas em termos de consumo
direto de recursos (FLEMING; KOPPELMAN, 2010).
Pode ser relacionado de maneira mais explícita para a conclusão do trabalho.
A medição pode incluir qualquer unidade que possa ser expressamente relacionada
com a conclusão do trabalho. Exemplos podem incluir o comprimento do cabo
colocado, a área e quantidade de concreto. A medição do custo ou esforço gasto
deve ser definida e acordada com antecedência (PMI, 2011).

f)

Nível de esforço (NE)
Atividades do nível de esforço são os trabalhos indiretos realizados no projeto.

O nível de esforço é o trabalho que engloba as atividades do escritório do projeto, a
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documentação, os serviços indiretos para a equipe, e todas as outras atividades de
suporte, não associado à produção do produto final do projeto (FLEMING;
KOPPELMAN, 2010).
Os empreendimentos consomem recursos e devem ser incluídos na gestão
pelo valor agregado durante o Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle
(PMI, 2011).
Tabela 4 – Nível de esforço.

Fonte: Adaptado pelo autor de PMI (2011).

PMI (2011), acrescenta o esforço compartilhado, que é aquele distribuído e
usado para o trabalho com uma relação direta, de apoio a atividade (Tabela 5). O
valor para a tarefa de suporte é determinado com base no valor de ganho da
atividade de base referido. O valor repartido no segundo ponto de medição é de 10%
de 5200 ou 520. Na realidade, o esforço real realizado no final do segundo período
foi de 3.800, portanto o valor acumulado no segundo ponto de medição é de 10% de
3.800 ou 380.
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Tabela 5 – Esforço compartilhado.

Fonte: Adaptado pelo autor de PMI (2011).

•

Seleção do método de medição
Selecionar o método apropriado depende da natureza do trabalho, da duração

do trabalho e se existem ou não são realizações concretas. Uma escolha errada de
um método de medição de desempenho gerar um resultado impreciso, e,
posteriormente, resultará em ação de gerenciamento incorreto ou ineficiente (PMI,
2011).
PMI (2011) complementa que método de medição de desempenho para cada
pacote de trabalho é selecionado com base em uma análise cuidadosa das
características especificas para o tipo de trabalho. Os principais balizadores para
determinar o método são a duração e a tangibilidade dos resultados.
O Quadro 5 demonstra as principais diretrizes para seleção do critério de
medição.
Quadro 5 – Diretrizes para seleção do critério de medição.

Fonte: Adaptado pelo autor de PMI (2011).
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Fleming; Koppelman (2010), mencionam que para selecionar um método de
medição adequado para cada unidade, vários aspectos devem ser considerados. Os
pontos chaves para consideração na escolha de um método de medição são os
seguintes:
•

Características do trabalho (duração e mensurabilidade);

•

Requisitos;

•

Unidades de medida (horas, moeda e outras unidades mensuráveis);

•

Risco;

•

Nível de precisão para medir (custo, cronograma e desempenho);

O Quadro 6 inclui pontos chaves para considerar ao determinar o método.
Quadro 6 – Pontos chaves para considerar ao determinar o método.

Fonte: Adaptado pelo autor de PMI (2011).
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•

Estabelecer a linha de base de medição do desempenho (LBM).
Linha de base do empreendimento é a integração do escopo, cronograma e

custo em uma única base, que será utilizada para gerenciar e controlar o
desempenho do empreendimento ao longo da execução. Também conhecido como
PMB - performance measurement baseline (NDIA, 2005).
Segundo Fleming; Koppelman (2010), todos os empreendimentos necessitam
de algum tipo de linha de base de desempenho para ser medida durante o ciclo de
vida do projeto.
Estabelecer a linha de base de medição do desempenho fornece a referência
contra a qual o desempenho é medido. O PMB deve ser um modelo preciso de como
o projeto está previsto para ser implementado ao longo do tempo, integrando
escopo, custo, tempo e elementos de planejamento de riscos (PMI, 2011).
Segundo Barbosa (2008), representando os custos acumulados de um projeto
na linha do tempo chegam-se a uma curva do tipo S, que constitui o orçamento base
do projeto, chamada orçamento no término (ONT) 1.
Por exemplo, se o trabalho está previsto como uma progressão linear bruta
durante um longo período de tempo, mas a execução física segue uma curva em
formato de “S” que indica que nas etapas inicial e de planejamento do
empreendimento haverá um gasto menor e este irá aumentar gradativamente.
A curva S é uma curva totalizadora, acumulada, da distribuição porcentual,
parcial, relativa à alocação de determinado fator de produção ao longo do tempo
(LARA, 1996).
O Gráfico 2, mostra um exemplo de curva “S” qualquer para 6 períodos, logo 6
valores planejados (VP) 2.

1

ONT (Orçamento no Término) ou BAC (Budget at Completion), será explicado no capítulo 5, item
5.1.2.
2
VP (Valor Planejado) ou PV (Planned Value), será explicado mais adiante no capítulo 5, item 5.1.1.
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Gráfico 2 – Exemplo de curva S.

Fonte: pelo próprio autor.

3.1.1 Integridade da linha de base
Ao longo da experiência profissional do autor, verificou-se a necessidade de
que a linha de base do empreendimento somente seja alterada mediante aprovação
de um mudança. Infelizmente é muito comum toda e qualquer solicitação de
mudança no projeto ser atendida sem antes uma analise de impactos no projeto e
em consequência em sua linha de base.
Segundo

Heldman

(2009),

se

fossem

permitidas

mudanças

no

empreendimento sempre que elas fossem solicitadas, é bem provável que este seja
onerado. Daí a importância do entendimento do escopo do projeto e planejamento
aderente ao mesmo.
Para Maximiano (2010), em muitos casos o desempenho do projeto difere
totalmente

do

planejado.

Esse

comportamento

ocorre

principalmente

nos

empreendimentos com alto grau de incerteza quanto ao resultado final. O autor
destaca algumas razões pela alteração do resultado final:
•

Descoberta de fatos ou informações que passaram despercebidas no
início do empreendimento;
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•

Novas tecnologias, alterações imprevistas nas condições de realização
do empreendimento;

•

Mudanças de escopo solicitadas pelo cliente;

•

Evolução da equipe no processo de entender o problema ou conceber a
solução;

•

Perda de um recurso importante, como a falência de um fornecedor ou
corte do financiamento de um empreendimento.

Além destas razões destacadas por Maximiano, pode-se acrescentar a
influencia de inflação, bem como a variação nos custos dos materiais e serviços 3.

3

Nota do autor.
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4 MONITORAMENTO E CONTROLE DO EMPREENDIMENTO
Segundo o Guia PMBOK® (2013), monitorar e controlar um empreendimento
consiste nos processos necessários para acompanhar, analisar e organizar o
progresso e o desempenho do projeto; identificar quaisquer áreas nas quais serão
necessárias mudanças no plano; e iniciar as respectivas mudanças, que envolvem:
• Controlar as mudanças e recomendar ações corretivas ou preventivas em
antecipação a possíveis problemas;
• Monitorar as atividades contínuas do projeto em relação ao plano de
gerenciamento do projeto e a linha de base de desempenho do mesmo, e
• Influenciar os fatores que poderiam impedir o controle integrado de mudanças
ou de gerenciamento de configurações para que somente as mudanças
aprovadas sejam implementadas.
Os processos exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso e
desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias
mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes (PMI, 2013).
Para ter fundamentação de como executar esse trabalho, buscou-se a
indicação de Barcauí et al (2010), que diz que as referências para o monitoramento
e projeto, incluem em geral:
•

O escopo de trabalho e respectiva EAP;

•

As produtividades e métricas dos recursos (pessoal e equipamentos);

•

O histograma de recursos (disponibilidade e demanda);

•

A duração das atividades e baseline das durações;

•

A rede de precedência com caminho crítico identificado;

•

Os critérios de medição do progresso físico;

•

Os critérios de aceitação para os desvios das durações;

•

A definição de custos diretos, custos indiretos, custos de aceleração,
prêmios e multas.
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O mesmo autor afirma que, 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.
Quanto ao controle de um ambiente de projeto o processo envolve três modos
operacionais segundo o entendimento descrito por Young (2008):
• 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.
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.
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Fluxograma 2 – Processos de Monitoramento e Controle.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1

Monitoramento e controle tradicionais
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
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 (OLIVIERI, 2010).
Segundo Assumpção (1996), na maioria dos casos os objetivos do planejamento
não estão necessariamente no âmbito da produção, mas quase sempre voltados
para busca de estratégias que viabilizem ou que potencializem os resultados do
empreendimento. Convém destacar o enfoque principal do controle na construção
civil.
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Outro fator que ocorre é que quando acontece gaps entre o previsto e o
realizado, a gestão será sobre as ações futuras, e nem sempre sobre as passadas,
que já ocorreram e causaram o baixo desempenho. Assim, Lima Jr. (1994), destaca
que quando desvios são detectados, já estão rigidamente presos ao produto ou ao
processo, não havendo meios para reconsiderar procedimentos, anulá-los, voltar
atrás e refazê-los de forma alternativa. O que fica possível é praticar ações futuras
que produzem efeitos positivos, que venham a compensar perdas já ocorridas.
Segundo Akkari (2009), na construção civil, a data de conclusão da implantação
é um severo limitante da programação. As programações elaboradas, nesse setor,
são apoiadas em estimativas de produtividade e sujeitas a frequentes desvios
quando de sua aplicação, não se estabelecendo uma correlação entre a
produtividade e os recursos.
Segundo Queiroz (2007), o sistema monitoramento e controle pode ser
representado de maneira resumida pelo ciclo abaixo:
•

Medições periódicas, baseadas nas previsões originais;

•

Comparações entre previsto e medido (efetivamente executado);

•

Análise das variações entre o previsto e o efetivo;

•

Conclusões e medidas corretivas.

Na experiência do autor, percebe-se que a comparação realizado em relação ao
previsto demonstra apenas a situação do período da medição do empreendimento,
além de levar em conta apenas duas variáveis por vez custo realizado / custos
previsto; escopo realizado / escopo previsto; prazo realizado / prazo previsto. Esta
paridade de medições pode distorcer a realidade do empreendimento, pois não
consegue-se saber o quanto o escopo realizado agregou efetivamente ao
empreendimento, bem como se a obra encontra-se acima ou abaixo dos custos e
prazos previamente estabelecidos.
4.2

Controle integrado de 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
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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 (OLIVIERI, 2010).
O sistema de controle integrado de mudanças descrevem como submeter
solicitações de mudanças e como gerencia-las. Esse processo pode conter
formulários de solicitação de mudança com espaço para registrar informações sobre
o projeto, analise de impacto da mudança, além de datas e registros para o controle
(HELDMAN, 2009).
As solicitações de mudança são processadas de acordo com o sistema de
controle integrado de mudanças, pelo gerente de projetos, pelo Comitê de Controle
de Mudanças ou por um membro da equipe designado. As solicitações de mudança
aprovadas serão implementadas na obra. A decisão sobre todas as solicitações de
mudança, aprovadas ou não, será atualizada no registro das mudanças como parte
das atualizações dos documentos do projeto (Guia PMBOK, 2013).
Também conforme o Guia PMBOK, o registro do histórico das mudanças é
usado para documentar as modificações que ocorrem durante o projeto. Essas
mudanças e seu impacto no projeto em termos de tempo, custo e risco são
comunicadas às partes interessadas apropriadas. As solicitações de mudança
rejeitadas são também captadas no registro das mudanças.
O Fluxograma 3 esquematiza o processo de controle integrado de mudanças.

55

Fluxograma 3 – Processo de Controle Integrado das Mudanças.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5 GESTÃO DO VALOR AGREGADO (GVA)
A análise do valor agregado pode ser definido como a avaliação entre o que foi
obtido em relação ao que foi realmente gasto e ao que se planejava gastar, se
propõe que o valor a ser agregado inicialmente por uma atividade é o valor orçado
para ela (VARGAS, 2001).
A GVA tem foco na relação entre os custos reais incorridos e o trabalho
realizado no projeto dentro de um determinado período de tempo. (FLEMING;
KOPPELMAN, 2010).
A GVA destaca-se por fornecer resultados precisos a partir da integração de
dados reais de tempo e custo, permitindo ao profissional de planejamento ter uma
clara noção da situação atual do empreendimento e fazer análises de variância e
tendências (MATTOS, 2010).
A gestão do valor agregado (GVA) demonstra através dos índices de
desempenho como está a “saúde” do empreendimento, antes que os problemas se
agravem. Possibilita a execução de ajustes, a fim de manter o empreendimento
dentro do prazo e do orçamento previsto 4.
Barcauí et al (2010) e Mulcahy (2009) destacam a importância da aplicação do
GVA no gerenciamento de projetos, como forma de medir os projetos, obter índices
de desempenho e perspectivas futuras.
Ainda citando Barcauí et al (2010), 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

produtividade;

4

•

Permite levantar tendências por meio de indicadores de desempenho;

•

Indica o progresso do trabalho relativo e absoluto;

Nota do autor.

e
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•

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.

Segundo o PMI (2011) a GVA pode desempenhar um papel crucial na resposta
a questões de gestão que são críticos para o sucesso de cada empreendimento,
apresentadas no Quadro 7.
Quadro 7 – Questões que a GVA pretende responder.

Fonte: Adaptado de PMI (2011).

A partir de uma data de referência, analisa-se o empreendimento quanto ao
desempenho passado, nos ajuda a controlar no presente e prever o seu futuro.
5.1

Breve histórico
A Gestão de Valor Agregado (GVA) ou Earned Value Management (EVM) foi

introduzido no governo dos Estados Unidos contratado pelo Departamento de Força
Aérea nos anos 60. O escritório da Secretaria de Defesa adotou esta técnica em
1967 para uso de todas as agências, sendo assim a GVA é considerado uma das
técnicas mais importante no gerenciamento dos contratos de defesa (VARGAS,
2013).
A aceitação pelo Governo dos EUA fez que as empresas por ele contratadas,
tais como Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman e Raytheon também
introduzissem a GVA em seus empreendimentos. Devido a globalização e
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pesquisas, outros países como Austrália, Canadá, Japão, Suécia, Reino Unido além
dos Estados Unidos, começaram a utilizar a técnica com o objetivo de tornar suas
empresas mais competitivas (PMI, 2011).
5.2

Terminologia da GVA
A GVA possui uma terminologia específica elaborada com base no padrão

ANSI/EIA 748, NDIA (2005).
Segundo Burke (2003), a GVA, é executada com base em três curvas:
•

VP = Valor Planejado ou PV = Planned Value;

•

CR = Custo Real ou AC = Actual Cost;

•

VA = Valor Agregado ou EV = Earned Value.

5.2.1 Valor Planejado (VP) ou Planned Value (PV):
O VP é o custo que deveria ter sido incorrido no período de aferição. Ele
corresponde ao Custo Orçado do Trabalho Agendado (COTA), calculado de acordo
com o orçamento da obra (MATTOS, 2010).
O VP refere-se às atividades ou pacotes de trabalho que devem ser finalizados até
uma determinada data de status. É a parcela do orçamento que deveria ser
efetivamente gasta ou incorrida, considerando o custo da linha de base da atividade
(BARBOSA, 2008).
5.2.2 Orçamento no Término (ONT) ou Budget at Completion (BAC):
O VP total para o empreendimento também é conhecido como Orçamento no
Término (ONT) ou BAC (Budget at Completion), também é chamado de linha de
base de medição do desempenho.
Para obter o valor de ONT, somamos todos os orçamentos (VP por período),
estabelecidos para o trabalho (escopo) a ser realizado em um empreendimento
(BARBOSA, 2008).
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5.2.3 Custo Real (CR) ou Actual Cost (AC):
O custo real (CR) é o custo real do trabalho realizado, que representa o
“quanto custou o que foi executado” (MATTOS, 2010).
É o custo incorrido realizado para o trabalho realizado em uma atividade
durante um período de tempo específico. Isto pode ser reportado até o período
específico que se deseja analisar (PMI, 2011).
5.2.4 Valor Agregado (VA) ou Earned Value (EV):
Define-se como Valor Agregado (VA) ou Earned Value (EV). O VA representa
quanto deveria ter custado o que foi executado. Ele corresponde a soma de dinheiro
que, pelo orçamento, deveria ter sido gasto para produzir o trabalho realizado
(MATTOS, 2010).
Segundo o PMI (2008), o termo VA é frequentemente usado para descrever a
porcentagem completa de um empreendimento. Os gerentes de empreendimento
monitoram o VA, tanto em incrementos para determinar a situação corrente e de
forma acumulativa para determinar as tendências de desempenho a longo prazo.
5.2.5 Variação de Prazo (VPr) ou Schedule Variance (SV):
A variação de prazo (VPr) é a diferença entre o valor do trabalho realizado (VA)
e o trabalho que estava programado (VP).
O Guia PMBOK® (2013), define o VPr como a medida do desempenho do
cronograma em um empreendimento. É igual ao valor agregado (VA) menos o valor
planejado (VP). Equação: VPr = VA – VP (Eq. 1).
A Variação de Prazos (VPr) é útil para medir se o cronograma está atrasado ou
não em relação à linha de base de prazo.
A variação de prazos da GVA finalmente se igualará a zero quando o
empreendimento terminar, pois todos os valores planejados terão sido agregados.
Segundo Barbosa (2008), ao avaliar os resultados da equação (VPr = VA –
VP), podemos ter:
•

VPr = 0; VA = VP, o empreendimento entregou exatamente o que estava
planejado, logo está em dia;
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•

VPr < 0; VA < VP, o empreendimento entregou menos atividades do que
previa entregar, logo está atrasado;

•

VPr > 0; VA > VP, o empreendimento entregou mais atividades do que
previa entregar, logo está adiantado.

5.2.6 Variação de Custos (VC) ou Cost Variance (CV):
A variação de custos (VC) representa o desvio entre quanto deveria ter custado
aquilo que foi executado e quanto realmente custou (MATTOS, 2010).
Segundo o PMI (2013), é a medida do desempenho dos custos em um
empreendimento. É igual ao Valor Agregado (VA) menos o Custo Real (CR).
Equação: VC = VA – CR (Eq. 2).
A Variação de Custos ao término do empreendimento será a diferença entre o
valor real gasto em relação ao ONT (linha de base).
A VC indica a relação entre o desempenho físico (VA) e os gastos incorridos
(CR) até a data de referência.
Ao avaliar os resultados da equação (VC = VA – CR), pode-se ter:
•

VC = 0; empreendimento no orçamento;

•

VC < 0; empreendimento gastando mais que o previsto;

•

VC > 0; empreendimento gastando menos que o previsto.

5.2.7 Índice de Desempenho de Prazo (IDP) ou Schedule Performance Index (SPI):
Segundo o PMI (2008), é a medida do progresso alcançado comparado ao
progresso planejado num empreendimento.
O IDP pode ser utilizado em conjunto com o índice de desempenho de custos
(IDC), que será mostrado mais adiante, para prever as estimativas finais do término
do empreendimento.
O IDP mostra com qual taxa o empreendimento vem conseguindo converter o
VP em VA. Fornece uma noção do quão distantes VP e VA estão (MATTOS, 2010).
Barbosa (2008), mostra que o IDP é igual a razão entre o VA e o VP. Equação:
IDP = VA / VP (Eq. 3).
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Ao avaliar os resultados de IDP, tem-se:
•

IDP = 1; indica que o trabalho foi executado conforme planejado;

•

IDP < 1; indica que menos trabalho foi executado do que o planejado;

•

IDP > 1; indica que mais trabalho foi executado do que o planejado.

5.2.8 Índice de Desempenho de Custos (IDC) ou Cost Performance Index (CPI):
Segundo Guia PMBOK® (2013), é a medida do valor do trabalho executado
comparado ao custo real ou progresso feito no empreendimento. É considerado a
métrica mais crítica da GVA e mede a eficiência dos custos para o trabalho
executado.
O IDC mostra com qual taxa o projeto tem conseguido converter o CR em VA.
Fornece uma noção de quão distantes CR e VA estão (MATTOS, 2010). O autor
também menciona que o IDC e IDP quando utilizados em conjunto, conforme
discutido anteriormente, podem ser utilizados para prever as estimativas finais do
término do empreendimento.
Barbosa (2008), mostra que o IDC é igual a razão entre o VA e o CR. Equação:
IDC = VA / CR (Eq. 4).
Ao avaliar os resultados da equação (IDC = VA / CR), podemos ter:
•

IDC = 1; indica que o trabalho foi executado conforme planejado;

•

IDC < 1; indica que houve um excesso de custo para o trabalho
executado até a data de referência;

•

IDC > 1; indica um desempenho de custo abaixo do limite até a data de
referência.

5.2.9 Estimativa no Término (ENT) ou Estimated at Completion (EAC):
A estimativa no término (ENT) é uma previsão que se faz para o custo total do
empreendimento até sua conclusão, levando em conta o desempenho até a data de
status e projeta o custo final do empreendimento (MATTOS, 2010).
Segundo Guia PMBOK® (2013), conforme o empreendimento progride, a equipe
do empreendimento pode elaborar uma previsão para a estimativa no término (ENT)
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que pode ser diferente do orçamento no término (ONT) baseado no desempenho do
empreendimento.
Através do ENT o gestor do projeto avalia se o projeto ainda está dentro do
ONT, se o mesmo excedeu, será necessária verba adicional completar o projeto
(FLEMING; KOPPELMAN, 2010).
Equação: ENT = CR + EPT (Eq. 5).
Para calcular o ENT deve-se substituir os Eq. 7 a Eq. 11.
5.2.10 Estimativa para terminar (EPT) ou Estimated to Complete (ETC)
Segundo Vargas (2013), é o valor financeiro necessário para se completar o
empreendimento. A EPT pode ser calculada a partir de informações do
empreendimento até a data de referência ou a partir de uma nova estimativa,
normalmente determinada pela organização executora. O autor também menciona
que essa estimativa e modelo matemático para o calculo considera o cenário em
relação ao desempenho do empreendimento até a data de referencia.

 ONT − VA 
Equação: EPT = 
 (Eq. 6).
 índice 
A Eq. 6 é a base para os cálculos dos cenários que serão descritos nos itens a
seguir.
a) Estimativa para terminar (EPT) através do Índice de Desvio Constante
Assume-se que o trabalho restante a ser executado pelo empreendimento será
executado em conformidade com o plano original, e os desvios atuais não devem se
repetir no futuro pois houve um problema atípico e que o desempenho futuro irá
melhorar.
 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 6).
 índice 
Nesse caso o é índice é constante = 1, substitui-se na Eq. 6 tem-se:
EPT = ONT − VA (Eq. 7).
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b) Estimativa para terminar (EPT) - índice de Desempenho de Prazos
Segundo Vargas (2013), esta estimativa assume que o trabalho restante a ser
executado pelo empreendimento seguirá o mesmo desempenho de prazo obtido até
o momento através do índice de desempenho de prazo (IDP).
A tendência do empreendimento será projetada em função do IDP da data de
referencia.

 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 6).
 índice 
Nesse caso o = IDP, substitui-se na Eq. 6 tem-se:
 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 8).
IDP


c) Estimativa para terminar (EPT) - do Índice de Desempenho de Custos
Segundo Vargas (2013), esta estimativa assume que o trabalho restante a ser
executado pelo empreendimento seguirá o mesmo desempenho financeiro obtido
até o momento através do índice de desempenho de custos (IDC).
A tendência do empreendimento será projetada em função do IDC da data de
referência.
 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 6).
 índice 
Nesse caso, como índice = IDC, substitui-se na Eq. 6 tem-se:

 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 9).
IDC


d) Estimativa para terminar (EPT) - do Índice de Desempenho de Prazo e Custo
Segundo Vargas (2013), esta estimativa assume que o trabalho restante a ser
executado pelo empreendimento seguirá tanto a projeção financeira determinada
pelo IDC, quanto a projeção de prazos determinada pelo IDP, formando o índice IPC
(Índice de Prazos e Custo) ou SCI (Schedule Cost Index).
 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 6).
 índice 
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Nesse caso o é índice = IDP x IDC, substitui-se na Eq. 6 tem-se:

 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 10)
 IDP × IDC 
e) Estimativa para terminar (EPT) através do Índice Composto
Segundo Vargas (2013), esta estimativa assume que o trabalho restante a ser
executado pelo empreendimento seguirá a projeção financeira determinada pelo
IDC, quanto a projeção de prazos determinada pelo IDP, ambos de maneira
ponderada, formando o índice IPC (Índice de Prazos e Custo) ou SCI (Schedule
Cost Index). Esta ponderação dos índices corresponde vai depender da relevância
considerada entre o índices.
 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 6).
 índice 
Nesse caso o é índice = p1.IDP + p2 (p1 + p2 = 1), substitui-se na Eq. 6 tem-se:

 ONT − VA
 (Eq. 11).
EPT = 
 p1 ⋅ IDP + p2 ⋅ IDC 
5.2.11 Variação no Término (VNT) ou Variation at Completion (VAC):
Segundo Vargas (2013), é a diferença entre o custo orçado (ONT) e o custo
projetado final (ENT).
Equação: VNT = ONT – ENT (Eq. 12).
5.2.12 Tempo de Conclusão do Planejado (TCP) ou Plan at Completion (PAC):
Término da linha de base em relação ao ONT. TCP = Tempo total da linha de
base.
5.2.13 Tempo Estimado de Conclusão (TEC) ou Time at Completion (TAC):
Tempo estimado (projetado) de conclusão do empreendimento, calculada em
função do IDP (VARGAS, 2013).
 TCP 
Equação: TEC = 
 (Eq. 13)
 IDP 
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5.2.14 Diferença no Prazo (DNP) ou Delay at Completion (DAC):
Diferença entre a duração prevista (TCP) e a duração projetada (TEC)
(VARGAS, 2013).
Equação: DNP = TCP – TEC (Eq. 14).
5.2.15 Índice de Desempenho para o Término (IDPT)
Vargas (2013) define que o IDPT ou TCPI (To Complete Performance Index) é
uma outra forma de forecasting como o índice de desempenho de custo futuro que
deve ser produzido para recuperar o IDC realizado até o momento, de modo a
projetar um índice de desempenho de custos final igual a 1. Este índice também é
conhecido como To-complete Performance Index (TCPI).
Segundo PMI (2013), o índice de desempenho para término (IDPT) é a
projeção calculada do desempenho de custos que deve ser atingido no trabalho
restante para alcançar um objetivo de gerenciamento especificado, como o ONT ou
a ENT.
Equação para o IDPT baseado na ONT:

 ONT - VA 
IDPT = 
 (Eq. 15).
 ONT - CR 
Equação para o IDPT baseado na ENT:
 ONT - VA 
IDPT = 
 (Eq. 16).
 ENT - CR 
O Gráfico 3 contém um esquema das mesmas com todas as variáveis da GVA
e a Tabela 6 uma síntese das mesmas.
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Gráfico 3 – Variáveis da GVA.

Fonte: Adaptado de Gerosa e Capodiferro (1999).
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Tabela 6 – Resumo das variáveis da GVA.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6 APLICAÇÃO PRÁTICA DA GVA
Para demonstrar de forma prática os conceitos apresentados na seção 5, será
utilizado como base um estudo de caso apresentado por Olivieri (2010) em sua
dissertação de mestrado, bem como os conceitos e técnicas apresentados nas
Seções 2 a 5 deste trabalho.
O objetivo principal da dissertação de Olivieri era analisar e avaliar o
planejamento físico de longo, médio e curto prazo aplicados de forma integrada em
empreendimentos habitacionais. Para o presente trabalho utilizou-se os dados de
planejamento do empreendimento e aplicou-se a simulação da técnica de GVA.
Olivieri não fez abordagem direta com relação ao controle de custos das
atividades e dos projetos. Entretanto, utilizou o custo orçado das atividades na
ponderação do peso de cada uma delas.
Por questões de confidencialidade, Olivieri não apresentou os custos da obra,
sendo assim nesse trabalho adota-se como premissa um custo médio de cada
unidade em torno de R$ 43.317,07 que multiplicado por 82 unidades resulta-se a um
valor total de R$ 3.552.000 que será distribuído conforme critério de peso e % de
execução física da obra.
A dissertação de Olivieri possui dois casos, para esse trabalho foi escolhido o
caso 2 pois apresenta a construção da obra concluída.
6.1

Descrição do empreendimento analisado
O empreendimento possui as seguintes características:
• Empreendimento habitacional voltado principalmente às classes D e C, com
renda familiar na faixa de 3 a 6 salários mínimos;
• Localizado no Estado de São Paulo;
• Realizado por empresa de grande porte atuante em todo território nacional;
• Realizado pela mesma equipe técnica;
• Obra com características “horizontais”, ou seja, casas com dois pavimentos
e prédios com quantidade máxima de quatro pavimentos;
• Inserido no programa “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal.

69

A Tabela 7 descreve as principais características dos empreendimentos
analisados.

Tabela 7 – Características do empreendimento.

Fonte: Adaptado OLIVIERI (2010).

6.1.1 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.
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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.
6.1.2 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
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.
6.1.3 Prazo para execução
A obra analisada nesse estudo de caso foi realizada entre o período de
dezembro/2008 a dezembro/2009, com duração total de 13 meses. O contrato de
entrega das unidades aos clientes previa a entrega para fevereiro/2010, portanto
tolerância de atraso no prazo final de dois meses.
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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.
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 (OLIVIERI, 2010).
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.
A Tabela 8 mostra os dados estimados de distribuição dos custos, execução
física e prazo, provenientes do cronograma da obra.
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Tabela 8 – Dados de estimativa da obra.

Fonte: Adaptado de Olivieri (2010).
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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 conforme o Gráfico 4.
Gráfico 4 – Curva S da obra.

Fonte: Adaptado de OLIVIERI (2010).

6.2

Aplicação da GVA
A GVA foi realizada para avaliar o desempenho do empreendimento e projetar

suas respectivas tendências em relação ao escopo, prazo e custo.
As analises foram realizadas mês a mês até o término da obra, porém,
apresentadas em quatro cenários.
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6.2.1 Cenário 1
O Cenário 1 tem como base até o segundo mês da obra.
A Tabela 9 demonstra os dados de planejamento e projeções em relação às
estimativas de custo, prazo e execução física (escopo) do empreendimento.
Os itens (1), (2) e (3): VP, CR e VA respectivamente, são:
VP = 142.080,00.
CR = 115.084,80.
VA = 109.401,60.
Temos ONT = 3.552.000,00.
a) Variação de Prazo (VPr) ou Schedule Variance (SV):
Através da utilização da Eq. 1 (item 5.2.5), tem-se:
VPr = VA – VP (Eq. 1).
VPr = 109.401,60 - 142.080,00.
VPr = -32.678,40.
VPr < 0; VA < VP.
Interpretação: o empreendimento entregou menos atividades do que previa
entregar, logo está atrasado;.
b) Variação de Custos (VC) ou Cost Variance (CV):
Através da utilização da Eq. 2, (item 5.2.6), tem-se:
VC = VA – CR (Eq. 2).
VC = 109.401,60 - 115.084,80.
VC = -5.683,20.
VC < 0; CR > VA
Interpretação: empreendimento gastando mais que o previsto.
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c) Índice de Desempenho de Prazo (IDP) ou Schedule Performance Index (SPI):
Através da utilização da Eq. 3, (item 5.2.7), tem-se:

 VA 
IDP = 
 (Eq. 3).
 VP 
 109.401,60 
IDP = 

 142.80,00 
IDP = 109.401,60 / 142.080,00
IDP = 0,77.
IDP < 1.
Interpretação: indica que menos trabalho foi executado do que o planejado.
d) Índice de Desempenho de Custos (IDC) ou Cost Performance Index (CPI):
Através da utilização da Eq. 4, (item 5.2.8), tem-se:
 VA 
IDC = 
 (Eq. 4).
 CR 

 109.401,60 
IDC = 

 115.084,80 
IDC = 0,95.
IDC < 1.
Interpretação: indica que houve um excesso de custo para o trabalho
executado até a data de referência.
e) Estimativa no Término (ENT) ou Estimated at Completion (EAC):
Através da utilização da Eq. 5, (item 5.2.9), tem-se:
ENT = CR + EPT (Eq. 5).
f)

Estimativa para terminar (EPT) ou Estimate to Complete (ETC)
A Eq. 6, (item 5.2.10), é a formula geral para calcular EPT.
 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 6)
 índice 
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Para poder calcular a ENT deve-se investigar a causa do desvio para poder
selecionar a fórmula adequada para EPT, conforme descrito no item 5.2.10, letras
“a” até “e”.
O desvio constatado teve origem falha de programação nas tarefas (Quadro 3,
item 11), mas de todo o empreendimento, sendo assim considera-se o trabalho
restante a ser executado pelo seguirá o mesmo desempenho de prazo obtido até o
momento através do índice de desempenho de prazo (IDP).
Para esse cenário deve-se utilizar a Eq. 8 (item 5.2.10, letra “b”), tem-se:

 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 8).
IDP


 3.552.000, 00 − 109.401,60 
EPT = 
.
0,77


EPT = 4.470.907, 01.
Interpretação: para completar o empreendimento com a mão-de-obra
disponível no momento serão necessários R$ 4.470.907,01
Substituindo EPT em Eq. 5 determina-se a ENT:
ENT = CR + EPT (Eq. 5).
ENT = 115.084,80 + 4.470.907,01.
ENT = 4.585.991,81.
Interpretação: a projeção dos gastos ao término do empreendimento com a
mão-de-obra disponível no momento é de R$ 4.585.991,81.
g) Variação no Término (VNT) ou Variation at Completion (VAC):
Através da utilização da Eq. 12, (item 5.2.11), tem-se:
VNT = ONT – ENT (Eq. 12).
VNT = 3.552.000,00 - 4.585.991,81.
VNT = -1.033.991,81.
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Interpretação: a variação orçamentária ao término do empreendimento será de
R$ 1.033.991,81 em função da projeção dos gastos ao término do projeto com a
mão-de-obra disponível no momento.
h) Tempo de Conclusão do Planejado (TCP) ou Plan at Completion (PAC):
Descrito no item 5.2.12, TCP = Tempo total da linha de base. TCP = 10 meses.
i)

Tempo Estimado de Conclusão (TEC) ou Time at Completion (TAC):
Através da utilização da Eq. 13, (item 5.2.13), tem-se:

 TCP 
TEC = 
 (Eq. 13).
 IDP 
 10 
TEC = 

 0,77 
TEC = 12,99.
Interpretação: o tempo estimado para a conclusão do empreendimento será de
13 meses, com a mão-de-obra disponível no momento.
j)

Diferença no Prazo (DNP) ou Delay at Completion (DAC):
Através da utilização da Eq. 14, (item 5.2.14), tem-se:
DNP = TCP – TEC (Eq. 14).
DNP = 10 – 12,99.
DNP ≅ 3.

Interpretação: a diferença no prazo final do empreendimento será de 3 meses,
com a mão-de-obra disponível no momento.
k) Índice de Desempenho para o Término (IDPT) ou To Complete Performance
Index (IDPT):
Através da utilização da Eq. 15 e Eq.16, (item 5.2.15), tem-se:
Equação para o IDPT baseado na ONT:

 ONT - VA 
IDPT = 
 (Eq. 15).
 ONT - CR 
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 3.552.000, 00 - 109.401,60 
IDPT = 

 3.552.000, 00 - 115.084,80 

IDPT = 1.
Interpretação: o índice de desempenho para terminar o empreendimento dentro
do custo e com a mão-de-obra disponível no momento ao longo dos próximos meses
deve ser de 1.
Equação para o IDPT baseado na ENT:
 ONT - VA 
IDPT = 
 (Eq. 16).
 ENT - CR 
 3.552.000, 00 - 109.401,60 
IDPT = 

 4.585.991, 81 - 115.084,80 
IDPT = 0,77.
Interpretação: o índice de desempenho para terminar o empreendimento do
projeto em relação a estimativa no término é de 0,77.
Com os resultados do cenário 1 verifica-se que para os dois primeiros meses,
tivemos uma projeção no tempo estimado de conclusão de 10 para 13 meses item
(4), o que caracteriza que a estimativa de término em 10 meses pode ter sido
equivocada.
Todos os resultados do cenário 1 estão apresentados na Tabela 9. Ainda na
Tabela 9, destaca-se a ENT e sua respectiva projeção em relação ao prazo em,
ambos item (5). Também temos a ENT e sua respectiva projeção de custo em
relação ao prazo, ambos item (6).
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Tabela 9 – Cenário 1.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O Gráfico 5 destaca as curvas 5 do cenário 1: linha de base ou PV (1). ENT em
relação ao IDP (5), ENT em relação ao IDC (6), R$ 4.585.991,81 e R$ 3.736.519,48
respetivamente.
A inserção da ENT em relação a IDC (6) foi realizada para demonstrar a
diferença entre resultados nas projeções que podem ocorrer se não for utilizada a
fórmula adequada.
Gráfico 5 – Curvas do Cenário 1.

5
1

6

7

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda no Gráfico 5, destaca-se o item (7) que é o detalhe dos meses 1 e 2 que
serão demonstrados de maneira ampliada no Gráfico 6.
O Gráfico 6 destaca as curvas PV, CR e VA, itens (1), (2) e (3)
respectivamente. Verifica-se que para ambos os meses a seguinte ocorrência:
•

PV > CR > VA ou pelos itens (1) > (2) > (3).

A relação demonstra que para o período de referência o projeto gastou mais,
porém agregou menos em relação ao previsto.

5

Os algarismos utilizados na Tabela 9 e Gráficos 5 e 6 serão os mesmos para facilitar o
entendimento.
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Gráfico 6 – Curvas até o segundo mês.

1

2

3

Fonte: Elaborado pelo autor.

As diferenças nas curvas são justificadas pelos índices IDP e IDC, que são
0,77 e 0,95 respectivamente.
Com o tempo estimado de término em torno de 13 meses, com IDP e IDC
menor do que 1,0 e as ENT projetadas com aumento de custos ao longo do projeto,
na segunda reunião de monitoramento e controle decidiu-se por realizar um
replanejamento para o prazo da obra para 13 meses de duração, porém
preservando mesmo ONT.
A Tabela 10 mostra o replanejamento com a distribuição dos custos, execução
física e prazo, provenientes do cronograma da obra.
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Tabela 10 – Replanejamento da obra.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Assim, em análise conjunta à equipe técnica do projeto, revisando-se a
produção mensal de cada atividade e a distribuição dos recursos, foi gerada a nova
curva S para definição dos porcentuais a produzir mês a mês, obtendo-se assim a
nova 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 conforme o Gráfico 7.
Gráfico 7 – Replanejamento da obra.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.2.2 Cenário 2
O Cenário 2 tem como base até o sexto mês da obra.
A Tabela 11 demonstra os dados de conforme decisão de replanejamento e
projeções em relação às estimativas de custo, prazo e execução física (escopo) do
empreendimento.
Os itens (1), (2) e (3): VP, CR e VA respectivamente, são:
VP = 923.520,00.
CR = 973.745,28.
VA = 917.865,22.
Temos ONT = 3.552.000,00.
a) Variação de Prazo (VPr) ou Schedule Variance (SV):
Através da utilização da Eq. 1 (item 5.2.5), tem-se:
VPr = VA – VP (Eq. 1).
VPr = 917.865,22 - 973.745,28.
VPr = -229.814,40.
VPr < 0; VA < VP.
Interpretação: o empreendimento entregou menos atividades do que previa
entregar, logo está atrasado;.
b) Variação de Custos (VC) ou Cost Variance (CV):
Através da utilização da Eq. 2, (item 5.2.6), tem-se:
VC = VA – CR (Eq. 2).
VC = 917.865,22 – 973.745,28.
VC = -55.880,06.
VC < 0; CR > VA
Interpretação: empreendimento gastando mais que o previsto.
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c) Índice de Desempenho de Prazo (IDP) ou Schedule Performance Index (SPI):
Através da utilização da Eq. 3, (item 5.2.7), tem-se:

 VA 
IDP = 
 (Eq. 3).
 VP 
 917.865,22 
IDP = 

 973.745,28 
IDP = 0,99.
IDP < 1.
Interpretação: indica que menos trabalho foi executado do que o planejado.
d) Índice de Desempenho de Custos (IDC) ou Cost Performance Index (CPI):
Através da utilização da Eq. 4, (item 5.2.8), tem-se:
 VA 
IDC = 
 (Eq. 4).
 CR 

 917.865,22 
IDC = 

 973.745,28 
IDC = 0,94.
IDC < 1.
Interpretação: indica que houve um excesso de custo para o trabalho
executado até a data de referência.
e) Estimativa no Término (ENT) ou Estimated at Completion (EAC):
Através da utilização da Eq. 5, (item 5.2.9), tem-se:
ENT = CR + EPT (Eq. 5).
f)

Estimativa para terminar (EPT) ou Estimate to Complete (ETC)
A Eq. 6, (item 5.2.10), é a formula geral para calcular EPT.
 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 6)
 índice 
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Para poder calcular a ENT deve-se investigar a causa do desvio para poder
selecionar a fórmula adequada para EPT, conforme descrito no item 5.2.10, letras
“a” até “e”.
O desvio constatado teve origem na baixa produtividade (Quadro 3, item 3) no
período. Esta estimativa assume que o trabalho restante a ser executado pelo
empreendimento seguirá o mesmo desempenho financeiro obtido até o momento
através do índice de desempenho de custos (IDC).
Para esse cenário deve-se utilizar a Eq. 9 (item 5.2.10, letra “c”), tem-se:

 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 9).
IDC


 3.552.000, 00 − 917.865,22 
EPT = 
.
0,94


EPT = 2.794.502, 14 .
Interpretação: para completar o empreendimento com a mão-de-obra
disponível no momento serão necessários R$ 2.794.502,14
Substituindo EPT em Eq. 5 determina-se a ENT:
ENT = CR + EPT (Eq. 5).
ENT = 973.745,28 + 2.794.502,14.
ENT = 3.768.247,42.
Interpretação: a projeção dos gastos ao término do empreendimento com a
produtividade atual é de R$ 3.768.247,42.
g) Variação no Término (VNT) ou Variation at Completion (VAC):
Através da utilização da Eq. 12, (item 5.2.11), tem-se:
VNT = ONT – ENT (Eq. 12).
VNT = 3.552.000,00 - 3.768.247,42.
VNT = -216.247,42.
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Interpretação: a variação orçamentária ao término do empreendimento será de
R$ 216.247,42 em função da projeção dos gastos ao término do projeto com a mãode-obra disponível no momento.
h) Tempo de Conclusão do Planejado (TCP) ou Plan at Completion (PAC):
Descrito no item 5.2.12, TCP = Tempo total da linha de base. TCP = 13 meses.
i)

Tempo Estimado de Conclusão (TEC) ou Time at Completion (TAC):
Através da utilização da Eq. 13, (item 5.2.13), tem-se:

 TCP 
TEC = 
 (Eq. 13).
 IDP 
 13 
TEC = 

 0,99 
TEC = 13,08.
TEC ≅ 13.
Interpretação: o tempo estimado para a conclusão do empreendimento apesar
do desvio permanecerá em 13 meses, com a produtividade constatada.
j)

Diferença no Prazo (DNP) ou Delay at Completion (DAC):
Através da utilização da Eq. 14, (item 5.2.14), tem-se:
DNP = TCP – TEC (Eq. 14).
DNP = 13 – 13,08.
DNP ≅ 0.
Interpretação: não haverá alteração no prazo final mesmo com a produtividade

constatada.
k) Índice de Desempenho para o Término (IDPT) ou To Complete Performance
Index (IDPT):
Através da utilização da Eq. 15 e Eq.16, (item 5.2.15), tem-se:
Equação para o IDPT baseado na ONT:
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 ONT - VA 
IDPT = 
 (Eq. 15).
 ONT - CR 
 3.552.000, 00 - 917.865,22 
IDPT = 

 3.552.000, 00 - 973.745,28 
IDPT = 1,02.
Interpretação: o índice de desempenho para terminar o empreendimento dentro
do custo a produtividade atual no momento ao longo dos próximos meses deve ser
de 1,02.
Equação para o IDPT baseado na ENT:
 ONT - VA 
IDPT = 
 (Eq. 16).
 ENT - CR 

 3.552.000, 00 - 917.865,22 
IDPT = 

 3.768.247, 42 - 2.794.502, 14 
IDPT = 0,99.
Interpretação: o índice de desempenho para terminar o empreendimento do
projeto em relação a estimativa no término é de 0,99.
Todos os resultados do cenário 2 estão apresentados na Tabela 11. Ainda na
Tabela 11, destaca-se a ENT e sua respectiva projeção em relação ao custo (6).
Também temos a ENT e sua respectiva projeção de custo em relação ao prazo,
ambos item (5).
A Tabela 11 demonstra os dados de replanejamento e projeções em relação às
estimativas de custo, prazo e execução física (escopo) da obra. Os itens (1), (2) e (3)
apresentam respectivamente: VP, CR e VA. Podemos verificar que após o
replanejamento, a projeção no tempo estimado de conclusão se manteve em 13
meses item (4).
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Tabela 11 – Cenário 2.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Ainda na Tabela 11, destacamos a ENT e sua respectiva projeção em relação
ao prazo em, ambos item (5). Também temos a ENT e sua respectiva projeção de
custo em relação ao prazo, ambos item (6).
O Gráfico 8 destaca as curvas 6 do cenário 2: linha de base ou PV (1). ENT em
relação ao IDP (5), ENT em relação ao IDC (6), R$ 3.624.108,44

e R$ 3

3.768.247,42 respetivamente.
A inserção da ENT em relação a IDP (5) foi realizada para demonstrar a
diferença entre resultados nas projeções que podem ocorrer se não for utilizada a
fórmula adequada.

Gráfico 8 – Curvas do Cenário 2.

6

5

7
1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda no Gráfico 8, destacamos o item (7) que é o detalhe dos meses 1 a 6
que serão demonstrados de maneira ampliada no Gráfico 6. O Gráfico 9 destaca as
curvas PV, CR e VA, itens (1), (2) e (3) respectivamente.

6

Os algarismos utilizados na Tabela 9 e Gráficos 5 e 6 serão os mesmos para facilitar o
entendimento.
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Podemos verificar que do mês 3 ao mês 6 o constatou-se a seguinte a
ocorrência:
•

CR >PV ou (2) > (1);

•

VA = PV ou (3) = (1).

A relação demonstra que para o período de referência o projeto gastou mais,
porém agregou próximo do planejado.
Gráfico 9 – Curvas até o sexto mês.

2

1

3

Fonte: Elaborado pelo autor.

As diferenças nas curvas diminuíram e são justificadas pois os índices IDP e
IDC, melhoraram e no sexto mês são 0,99 e 0,94 respectivamente. Porém a obra
gastou mais do que o previsto para o período.
As ENT em relação ao IDC e IDP, respectivamente R$ 3.768.247,42 e R$
3.624.108,44, projetam aumento de custos ao longo do projeto e como
consequência ao término no projeto.
Durante a reunião mensal de acompanhamento e controle decidiu-se manter o
planejamento atual.
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6.2.3 Cenário 3
O Cenário 3 tem como base até o décimo mês da obra.
A Tabela 12 demonstra os dados de replanejamento e projeções em relação às
estimativas de custo, prazo e execução física (escopo) da obra. Podemos verificar
que após o replanejamento, a projeção no tempo estimado de conclusão se manteve
em 13 meses item (4).
Os itens (1), (2) e (3): VP, CR e VA respectivamente, são:
VP = 2.450.880,00.
CR = 2.415.146,88.
VA = 2.410.770,82.
Temos ONT = 3.552.000,00.
a) Variação de Prazo (VPr) ou Schedule Variance (SV):
Através da utilização da Eq. 1 (item 5.2.5), tem-se:
VPr = VA – VP (Eq. 1).
VPr = 2.410.770,82 - 2.450.880,00.
VPr = -40.109,18.
VPr < 0; VA < VP.
Interpretação: o empreendimento entregou menos atividades do que previa
entregar, logo está atrasado;.
b) Variação de Custos (VC) ou Cost Variance (CV):
Através da utilização da Eq. 2, (item 5.2.6), tem-se:
VC = VA – CR (Eq. 2).
VC = 2.410.770,82 – 2.415.146,88.
VC = -4.376,06.
VC < 0; CR > VA
Interpretação: empreendimento gastando mais que o previsto.
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c) Índice de Desempenho de Prazo (IDP) ou Schedule Performance Index (SPI):
Através da utilização da Eq. 3, (item 5.2.7), tem-se:

 VA 
IDP = 
 (Eq. 3).
 VP 
 2.410.770, 82 
IDP = 

 2.450.880, 00 
IDP = 0,98.
IDP < 1.
Interpretação: indica que menos trabalho foi executado do que o planejado.
d) Índice de Desempenho de Custos (IDC) ou Cost Performance Index (CPI):
Através da utilização da Eq. 4, (item 5.2.8), tem-se:
 VA 
IDC = 
 (Eq. 4).
 CR 

 2.410.770, 82 
IDC = 

 2.415.146, 88 
IDC = 0,998.
IDC ≅ 1.

Interpretação: indica que os custos incorridos estão em conformidade com o
planejamento para o trabalho executado até a data de referência.
e) Estimativa no Término (ENT) ou Estimated at Completion (EAC):
Através da utilização da Eq. 5, (item 5.2.9), tem-se:
ENT = CR + EPT (Eq. 5).
f)

Estimativa para terminar (EPT) ou Estimate to Complete (ETC)
A Eq. 6, (item 5.2.10), é a formula geral para calcular EPT.
 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 6)
 índice 
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Para poder calcular a ENT deve-se investigar a causa do desvio para poder
selecionar a fórmula adequada para EPT, conforme descrito no item 5.2.10, letras
“a” até “e”.
O desvio constatado teve origem na baixa produtividade (Quadro 3, item 3) no
período. Esta estimativa assume que o trabalho restante a ser executado pelo
empreendimento seguirá o mesmo desempenho financeiro obtido até o momento
através do índice de desempenho de custos (IDC).
Para esse cenário deve-se utilizar a Eq. 9 (item 5.2.10, letra “c”), tem-se:

 ONT − VA 
EPT = 
 (Eq. 9).
IDC


 3.552.000, 00 − 2.410.770, 82 
EPT = 
.
1


EPT = 1.141.229, 18.
Interpretação: para completar o empreendimento com a mão-de-obra
disponível no momento serão necessários R$ 1.141.229,18.
Substituindo EPT em Eq. 5 determina-se a ENT:
ENT = CR + EPT (Eq. 5).
ENT = 2.415.146,88 + 1.141.229,18.
ENT = 3.558.447,64.
Interpretação: a projeção dos gastos ao término do empreendimento com a
produtividade atual é de R$ 3.558.447,64.
g) Variação no Término (VNT) ou Variation at Completion (VAC):
Através da utilização da Eq. 12, (item 5.2.11), tem-se:
VNT = ONT – ENT (Eq. 12).
VNT = 3.552.000,00 - 3.558.447,64.
VNT = -6.447,64.
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Interpretação: a variação orçamentária ao término do empreendimento será de
R$ -6.447,64 em função da projeção dos gastos ao término do projeto o
desempenho da equipe no período.
h) Tempo de Conclusão do Planejado (TCP) ou Plan at Completion (PAC):
Descrito no item 5.2.12, TCP = Tempo total da linha de base. TCP = 13 meses.
i)

Tempo Estimado de Conclusão (TEC) ou Time at Completion (TAC):
Através da utilização da Eq. 13, (item 5.2.13), tem-se:

 TCP 
TEC = 
 (Eq. 13).
 IDP 
 13 
TEC = 

 0,98 
TEC = 13,22.
TEC ≅ 13.

Interpretação: o tempo estimado para a conclusão do empreendimento apesar
do desvio permanecerá em 13 meses, com a produtividade constatada.
j)

Diferença no Prazo (DNP) ou Delay at Completion (DAC):
Através da utilização da Eq. 14, (item 5.2.14), tem-se:
DNP = TCP – TEC (Eq. 14).
DNP = 13 – 13,22.
DNP ≅ 0.
Interpretação: não haverá alteração no prazo final mesmo com a produtividade

constatada.
k) Índice de Desempenho para o Término (IDPT) ou To Complete Performance
Index (IDPT):
Através da utilização da Eq. 15 e Eq.16, (item 5.2.15), tem-se:
Equação para o IDPT baseado na ONT:
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 ONT - VA 
IDPT = 
 (Eq. 15).
 ONT - CR 
 3.552.000, 00 - 2.410.770, 82 
IDPT = 

 3.552.000, 00 - 2.415.146, 88 

IDPT = 1.
Interpretação: o índice de desempenho para terminar o empreendimento dentro
do custo a produtividade atual no momento ao longo dos próximos meses deve ser
de 1.
Equação para o IDPT baseado na ENT:
 ONT - VA 
IDPT = 
 (Eq. 16).
 ENT - CR 
 3.552.000, 00 - 2.410.770, 82 
IDPT = 

 3.558.447, 64 - 2.415.146, 88 
IDPT = 0,98.
Interpretação: o índice de desempenho para terminar o empreendimento do
projeto em relação a estimativa no término é de 0,98.
Todos os resultados do cenário 3 estão apresentados na Tabela 12. Ainda na
Tabela 12, destaca-se a ENT e sua respectiva projeção em relação ao custo (6).
Também temos a ENT e sua respectiva projeção de custo em relação ao prazo,
ambos item (5).
A Tabela 12 demonstra os dados de replanejamento e projeções em relação às
estimativas de custo, prazo e execução física (escopo) da obra. Os itens (1), (2) e (3)
apresentam respectivamente: VP, CR e VA. Podemos verificar que após o
replanejamento, a projeção no tempo estimado de conclusão se manteve em 13
meses item (4).
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Tabela 12 – Cenário 3.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Ainda na Tabela 12, destacamos a ENT e sua respectiva projeção em relação
ao prazo em, ambos item (5). Também temos a ENT e sua respectiva projeção de
custo em relação ao prazo, ambos item (6).
O Gráfico 10 destaca as curvas 7 do cenário 2: linha de base ou PV (1). ENT em
relação ao IDP (5), ENT em relação ao IDC (6), R$ 3.575.363,26

e R$ 3

3.558.447,64 respetivamente.
A inserção da ENT em relação a IDP (5) foi realizada para demonstrar a
diferença entre resultados nas projeções que podem ocorrer se não for utilizada a
fórmula adequada.
Gráfico 10 – Curvas do Cenário 3.

5
6
1
7

Fonte: Elaborado pelo autor.

As ENT são em relação ao custo e ao prazo, são respetivamente: R$
3.558.447,64

e R$ 3.575.363,26

resultados que demonstram um aumento dos

custos ao término no projeto.

7

Os algarismos utilizados na Tabela 9 e Gráficos 5 e 6 serão os mesmos para facilitar o
entendimento.
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Ainda no Gráfico 10, destacamos o item (7) que é o detalhe dos meses 1 a 6
que serão demonstrados de maneira ampliada no Gráfico 6.
O Gráfico 11 destaca as curvas PV, CR e VA, itens (1), (2) e (3)
respectivamente.
Podemos verificar que do mês 3 ao mês 6 o constatou-se a seguinte a
ocorrência:
•

CR >PV ou (2) > (1);

•

VA = PV ou (3) = (1).

A relação demonstra que para o período de referência o projeto gastou mais,
porém agregou aproximado do planejado.

Gráfico 11 – Curvas até o décimo mês.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As diferenças nas curvas diminuíram e são justificadas pois os índices IDP e
IDC, melhoraram e no sexto mês são 0,98 e 1,0 respectivamente.
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As ENT em relação ao IDC e IDP, respectivamente R$ 3.558.447,64 e R$
3.575.363,26, projetam pequena variação de custos ao término no projeto.
Durante a reunião mensal de acompanhamento e controle decidiu-se manter o
planejamento atual.
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6.2.4 Cenário 4
O Cenário 4 tem como base os resultados de desempenho da obra.
A Tabela 13 demonstra os resultados de desempenho da obra relação às
estimativas de custo, prazo e execução física (escopo) da obra.
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Tabela 13 – Cenário 4.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como resultados finais em relação ao desempenho da obra, tem-se:
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•

Gasto ao final da obra: R$ 3.552.000,00, conforme o valor planejado
inicialmente;

•

Duração total: 13 meses, conforme replanejamento efetuado ao término
do mês 2.

6.2.5 Principais ocorrências ao longo da obra
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 (OLIVIERI, 2010). O mesmo autor destaca que:
• 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.
O Gráfico 12 apresenta três grandes blocos com características diferentes ao
longo das semanas.
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Gráfico 12 – Principais fatores de sucesso e insucesso ocorridos.

Fonte: OLIVIERI (2010).

6.2.6 Analise dos resultados apresentados
A implantação da GVA foi um importante no processo de monitoramento e
controle da obra, pois conforme apresentou-se no Cenário 1, permitiu-se verificar a
inconsistência na estimativa total de prazo da obra em relação ao volume de
serviços executados. O prazo inicial estimado foi de 10 meses e a técnica do Valor
Agregado demonstrou nos dois primeiros meses a tendência do prazo para 13
meses, fato que foi confirmado ao término da obra.
Outro fato constatado é que o desempenho da equipe em relação ao PPC
evolui ao longo da obra permitindo recuperar os gastos que havia sido excedidos,
conforme demonstrado nos Cenários 1 a 3. 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.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do GVA no processo de monitoramento e controle, permite que o
empreendimento tenha suas projeções finais de escopo, prazo e custo, bem como o
promover o envolvimento de toda a equipe na busca de soluções para o
cumprimento das metas estabelecidas nos períodos de análise. Assim, busca-se
evitar situações indesejadas, tais como horas extras excessivas, superalocação de
recursos em atividades e ausência de priorização.
A gestão do valor agregado auxilia na detecção de desvios e antecipação de
decisões, por meio de suas formulas de analise de variações e índices, como
demonstrado nas analises dos Cenários apresentados.
7.1.1 Cuidados a serem tomados
Para utilizar esta técnica do GVA é necessário que a empresa utilize os
processos de planejamento estruturados conforme apresenta-se no item 3.1.
Sendo assim é necessário definir e validar do escopo do empreendimento,
elaborar uma EAP, definir as atividades, distribuir corretamente os recursos, alocar
os custos, estabelecer o orçamento, distribuir atividades e custos no tempo,
estabelecer os critérios de medição e registrar uma linha de base.
Se estas etapas não forem elaboradas, não é possível medir simultaneamente o
desempenho do empreendimento e evolução do escopo o que dificulta aos gerentes
das organizações uma melhor informação para tomar medidas corretivas e ações
antecipadas.
Durante o acompanhamento e controle do empreendimento é necessita-se
avaliar criteriosamente os índices e desvios existentes para poder aplicar a formula
de tendência mais adequada em relação ao cenário do projeto. Sendo assim é
possível dirimir interpretações erradas. Para avaliar qual fórmula aplicar deve-se
investigar a causa do desvio para poder selecionar a fórmula adequada para EPT,
conforme descrito no item 5.2.10, letras “a” até “e”.
7.1.2 Recomendações para trabalhos futuros
Conforme apresentado a GVA não é uma técnica nova, porém ainda é pouco
difundida nas empresas de construção civil. Sendo assim, uma abordagem mais
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profunda na aplicação da técnica, demonstrando resultados alcançados e
explorando estudos de caso recentes, poderia contribuir para uma maior
disseminação de seu conteúdo e dirimir dificuldades na aplicação.
Assim, como objeto de estudo para trabalhos futuros, sugere-se:
• um estudo mais aprofundado sobre a implantação da GVA nas empresas
da construção civil em obras de características habitacionais.
• a investigação sobre as principais dificuldades em utilizar a técnica.
• a elaboração de um livro com diversos estudos de casos nacionais sobre a
aplicação da técnica.
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