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RESUMO
A redução da velocidade das vendas de imóveis, a alta competitividade do
setor de construção civil e o constante aumento dos preços de materiais e mão
de obra fazem que haja maior preocupação sobre o gerenciamento e controle
das obras, a fim de se obter os resultados esperados. Com isto, os riscos do
projeto são minimizados e as chances de sucesso alavancadas. Dentro desta
área de conhecimento, pode-se destacar a Análise de Valor Agregado, uma
ferramenta que busca ajudar a gerenciar o projeto de maneira eficiente. Possui
técnica aparentemente fácil, dando não apenas números sobre o cenário atual
do projeto, mas como projeções para o término do mesmo. Apesar de ter sido
elaborada inicialmente na década de 60, sua utilização tem sido mais freqüente
a partir da década de 90, com algumas mudanças realizadas na aplicação da
técnica e flexibilização da ferramenta. Apesar de simples, durante a aplicação da
Análise de Valor Agregado são encontradas diversas limitações e dificuldades,
que fazem as empresas deixarem de utilizar a técnica, criando uma imagem
negativa sobre ela. Assim, este trabalho busca levantar os principais entraves
encontrados neste tipo de gerenciamento aplicado na construção civil, dando
alternativas para que a Análise de Valor Agregado possa, de fato, ser utilizada
eficientemente, aumentando as chances de sucesso do projeto.
Palavras-chave: Análise de Valor Agregado, gerenciamento de projetos,
entraves da Análise de valor Agregado.

ABSTRACT
The speed reduction from sales of property, the high competitiveness of the
construction industry and the constant increase in prices of materials and labor
mean that there is greater concern about the management and control of the
works, in order to obtain the expected results. With this, the project risks are
minimized and the chances of successfully leveraged. Within this area of
knowledge, can be highlighted the Earned Value Analysis, a tool that seeks to
help manage the project efficiently. Has deceptively simple technique, giving not
just numbers on the current scenario of the project, but as projections for
completion. Although it was originally drafted in the 60s, its use has been more
frequent from the 90s, with some changes made in the application of the
technique, and flexibility of the tool. Though simple, during the application of
Earned Value Analysis several limitations and difficulties that make companies
stop using the technique, creating a negative image on it. Thus, this work seeks
to raise the main obstacles encountered in this type of management applied in
construction, giving alternatives to the Earned Value Analysis can, indeed, be
used efficiently, increasing the chances of project success.
Keywords: Earned Value Analysis, Project Management, Barriers Analysis of
Aggregate value.
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1 INTRODUÇÃO
A utilização de técnicas de gerenciamento de projetos em empresas construtoras
tem se tornado cada vez mais comum nas obras, de modo que os prazos e custos
possam ser controlados da forma mais eficaz possível.
Este gerenciamento costuma ser realizado através de cronogramas, planilhas de
controle da produção e planilhas para acompanhamento dos custos do projeto.
Apesar de existirem softwares capazes de gerenciar todas estas áreas de
conhecimento simultaneamente, sua aplicação ainda é muito restrita devido à
dificuldade encontrada nos critérios de controle da obra.
Akkari (2003) afirma que o planejamento da produção cumpre um papel
fundamental no gerenciamento dos empreendimentos. Seu papel pode variar,
dependendo da filosofia e necessidade de cada organização, mas o planejamento é
sempre um ingrediente essencial para a função gerencial.
A análise de valor agregado (AVA) é um método de controle e acompanhamento
de projetos que tem o intuito de acompanhar os prazos e custos do projeto estudado
através de técnicas de gerenciamento. Estas são capazes de fornecer informações
fundamentais, como se a obra está atrasada, se está gastando mais do que o
devido e inclusive fazer projeções sobre os custos ao final do projeto.
Assim, a utilização desta técnica como metodologia de acompanhamento e
gerenciamento de obras pode fazer que o controle sobre o projeto seja maior,
melhorando o processo de tomada de decisão.
Para que sua aplicação seja efetuada de maneira correta, aproveitando todos os
benefícios que ela pode proporcionar, não basta entender os conceitos da técnica. É
necessário que se saiba também, todas as dificuldades que podem ser encontradas
em sua aplicação, para que os desafios possam ser vencidos e ter, ao final do
processo, os resultados esperados.
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1.1 Justificativa (Tirar o negrito das subseções, conforme modelo)
Os conceitos sobre a utilização da Análise de Valor Agregado são bastante
simples e os benefícios da utilização desta metodologia, como maior controle da
obra e possibilidade de projeções de custo e prazo, são evidentes. Isto faz que sua
utilização seja adotada em diversas empresas, principalmente nas grandes
construtoras. Entretanto, durante sua aplicação diversas dificuldades e limitações
são encontradas, desestimulando seu uso e criando uma imagem negativa sobre
esta forma de gerenciamento.
Apesar do gerenciamento de projeto estar cada vez mais presente em obras,
nem sempre sua implantação é feita de forma adequada. Mesmo que o
conhecimento desta técnica esteja difundido há bastante tempo, sua utilização em
construtoras é recente, devido principalmente ao avanço tecnológico, em que foram
criados softwares capazes de aperfeiçoar o processo de gerenciamento.
Esta falta de prática em planejamento faz que erros cruciais sejam cometidos
durante o processo de gerenciamento. Isto torna a metodologia utilizada para
gestão dos empreendimentos falha, obtendo-se ao final da obra resultados
defasados entre os valores estimados e realizados que não foram previstos durante
o processo de controle.
1.2 Objetivo
O trabalho tem como objetivo identificar os entraves encontrados durante a
aplicação da Análise de Valor Agregado como ferramenta de acompanhamento de
obra, apresentando possíveis soluções e melhorias em seu processo.
1.3 Método da pesquisa
O trabalho foi dividido em etapas, conforme indicado na figura 1:
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Figura 1 – Etapas do trabalho

Etapa 1

Seção 1

Introdução

Seção 2

Gerenciamento de Projetos

Seção 3

Análise de Valor Agregado

Seção 4

Cenário atual Construção Civil em
gerenciamento de projetos

Etapa 2
Seção 5

Estudo de caso

Seção 6

Identificação dos entraves

Seção 7

Conclusões e recomendações

Etapa 3

Fonte: Elaborado pelo autor

A primeira etapa (conceituação) do trabalho corresponde à realização das
seções 1, 2 e 3 que, a partir de estudo bibliográfico, demonstra os principais
conceitos a respeito do gerenciamento de projetos e da Análise de Valor Agregado
(AVA) como fonte de conhecimento para a gestão de projetos da construção civil.
A segunda etapa, composta pelas seções 4 e 5, caracteriza-se pelo estudo das
causas de insucesso na aplicação da AVA através de pesquisas (bibliográfica e
prática) e durante a aplicação do método em um estudo de caso.
A terceira e última etapa, constituída pelas seções 6 e 7, identifica e analisa os
principais entraves encontrados na segunda etapa, bem como as conclusões e
sugestões para trabalhos futuros.
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2 GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS
Neste capítulo são abordados os principais conceitos e processos para a
realização do gerenciamento e planejamento de projetos, bem como a definição de
maturidade e seus métodos de avaliação. São apresentadas as áreas de
conhecimento descritas no Project Management Body of Knowledge (PMBOK,
2008), ou em português Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos,
responsáveis pelo gerenciamento e acompanhamento de projetos.
Em seguida é definido o conceito de maturidade, bem como os principais
métodos de avaliação.
2.1 Conceituação de gerenciamento de projetos
O gerenciamento de projetos é uma área de conhecimento descrita por normas,
métodos, processos e práticas estabelecidas a partir de boas práticas reconhecidas
por profissionais da área, descritas no PMBOK.
Este guia define projeto como um esforço temporário empreendido para criar um
produto, serviço ou resultado exclusivo, com início e término definidos. O término do
projeto é alcançado quando todo o trabalho definido para a realização do projeto for
finalizado, ou se concluir que sua execução não é mais necessária, encerrando-se o
projeto.
Para que o gerenciamento de projeto possa ser aplicado em qualquer tipo de
projeto o PMBOK sugere que ele seja dividido em 42 processos agrupados
logicamente em 5 grupos de processos, conforme descritos a seguir:
•

Iniciação: processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova
fase de um projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar
o projeto ou a fase;

•

Planejamento: processos realizados para definir o escopo, refinar os
objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os
objetivos para os quais o projeto foi criado;

•

Execução: processos realizados para executar o trabalho definido no plano
de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do mesmo;
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•

Monitoramento e controle: processos necessários para acompanhar, revisar e
regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas
nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças
correspondentes. Pode ser referido, por exemplo, as medições executadas
para avanço físico do cronograma;

•

Encerramento: processos executados para finalizar todas as atividades de
todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou a
fase. Este grupo pode ser exemplificado com a realização de um check list
final da obra.

Estes grupos de processos, apesar de serem distintos e bem definidos,
costumam ocorrer de maneira interativa, de forma que a realização e término de um
dos grupos possam vir a depender ou suceder outro grupo de processo.
Na Figura 2 é possível ver um gráfico em que é demonstrada a evolução dos
grupos de processos ao longo do tempo para um projeto genérico. Os grupos de
iniciação, planejamento, execução e encerramento possuem maior interação em
momentos distintos do projeto. O grupo de monitoramento e controle é mais
distribuído ao longo do tempo, pois todos os processos devem ser controlados.
Figura 2 – Interação entre os grupos de processos em uma fase ou em um projeto

Fonte: Project Management Body of Knowledge PMBOK
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Além destes grupos, cada um dos 42 processos podem ser classificados em 9
diferentes áreas de conhecimento, mostrados no Quadro 1. Nele são mapeados
todos os processos divididos em seus diferentes grupos e áreas de conhecimento.
Quadro 1 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos e áreas de conhecimento
Grupos de Processo de Gerenciamento de Projetos
Áreas de
Conhecimento

4.
Gerenciamento
da Integração

Grupo de
Iniciação
4.1
Desenvolvimen
to do termo de
abertura do
projeto

6.
Gerenciamento
do Tempo

7.
Gerenciamento
dos Custos
8.
Gerenciamento
da Qualidade

9.1 Desenvolvimento
do plano de recursos
humanos

9.
Gerenciamento
de Recursos
Humanos

11.
Gerenciamento
de Riscos

12.
Gerenciamento
das Aquisições

Fonte: PMBOK

4.2 Desenvolvimento
do plano de
gerenciamento do
projeto

5.1 Coletar os
requisitos
5.2 Definir o escopo
5.3 Criar a Estrutura
Analítica de Projeto
6.1 Definir as
atividades 6.2
Sequenciar as
atividades
6.3 Estimar os
recursos das
atividades
6.4 Estimar a duração
das atividades
6.5 Desenvolver o
cronograma
7.1 Estimativa dos
custos
7.2 Determinação do
orçamento
8.1 Planejamento da
qualidade

5.
Gerenciamento
do Escopo

10.
Gerenciamento
de
Comunicação

Grupo de
Planejamento

10.1 Identificar
as partes
interessadas

10.2 Planejar as
comunicações

11.1 Planejar o
gerenciamento dos
riscos
11.2 Identificar os
riscos
11.3 Realizar a análise
qualitativa dos riscos
11.4 Realizar a análise
quantitativa dos riscos
11.5 Planejar as
respostas aos riscos
12.1 Planejar as
aquisições

Grupo de
Execução
4.3 Orientação e
gerenciamento da
execução do
projeto

Grupo de
Monitoramento e
Controle
4.4
Monitoramento e
controle dos
trabalhos do
projeto
4.5 Realização do
controle integrado
de mudanças
5.4 Verificar o
escopo
5.5 Controlar o
escopo

Grupo de
Encerramento
4.6
Encerramento
da fase ou
projeto

6.6 Controlar o
cronograma

7.3 Controle do
orçamento
8.2 Realização da
garantia da
qualidade
9.2 Mobilização
da equipe do
projeto
9.3
Desenvolvimento
da equipe de
projeto
9.4
Gerenciamento
da equipe de
projeto
10.3 Distribuir
informações
10.4 Gerenciar as
expectativas das
partes
interessadas

8.3 Realização do
controle da
qualidade

10.5 Reportar o
desempenho

11.6 Monitorar e
controlar os riscos

12.2 Realizar as
aquisições

12.3 Administrar
as aquisições

12.4 Encerrar
as aquisições
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2.2 Áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos
Conforme descrito anteriormente, existem nove áreas de conhecimento que
estão descritas no PMBOK. Apesar de singulares, todas estas áreas estão
interligadas de alguma maneira, fazendo que o gerente tenha de pensar no projeto
como um todo, de modo a gerenciá-lo em todas suas áreas, durante todo seu ciclo
de vida.
As áreas de conhecimento do projeto possuem vasta possibilidade para
pesquisas aprofundadas. Entretanto, como o trabalho em questão busca conhecer e
determinar a atuação destas diferentes áreas na Análise de Valor Agregado (AVA),
que será conceituada no capítulo 3, as nove áreas de conhecimento são explicadas
sucintamente, para que em seguida sejam identificadas as áreas que mais
influenciam na AVA.
•

Gerenciamento da Integração: esta é a mais completa área de
gerenciamento, pois busca integrar cada uma das diferentes áreas para
todos os grupos de processos, durante todo o ciclo de vida do projeto. Para
sua execução são exigidos seis processos (desenvolver o termo de abertura
do projeto / desenvolver o plano de gerenciamento do projeto / orientar e
gerenciar a execução do projeto / monitorar e controlar o trabalho do projeto /
realizar o controle integrado de mudanças / encerrar o projeto ou fase);

•

Gerenciamento do Escopo: esta área de conhecimento tem como objetivo
planejar e controlar todo o trabalho exigido para finalizar o projeto com
sucesso. Para sua execução são necessários cinco processos (coletar os
requisitos, definir o escopo, criar a EAP, verificar o escopo e controlar o
escopo);

•

Gerenciamento do Tempo: tem a função de gerenciar os seis processos
necessários para garantir que todo o escopo seja concluído dentro do prazo
previsto durante a definição do projeto (definir as atividades, sequenciar as
atividades, estimar os recursos das atividades, estimar as durações das
atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma). Os quatro
primeiros processos estão incluídos no grupo de planejamento, enquanto que
os outros dois estão incluídos no processo de monitoramento do projeto;
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•

Gerenciamento de Custos: tem o dever de estimar e controlar os custos de
modo que o valor real total do projeto não ultrapasse o planejado. Seu
planejamento e controle são realizados a partir de três processos (estimativa
dos custos, determinação do orçamento e controle dos custos);

•

Gerenciamento da Qualidade: tem como objetivo garantir o planejamento,
execução de controle do plano de qualidade da empresa, de modo que o
produto final atenda as expectativas e necessidades para o qual foi projetado.
Seu gerenciamento é realizado a partir de três processos (planejamento da
qualidade, realização da garantia da qualidade e realização do controle de
qualidade);

•

Gerenciamento de Recursos Humanos: o gerenciamento de recursos
humanos tem como objetivo prever, mover e gerenciar a equipe do projeto, a
partir de quatro processos, incluídos nos grupos de planejamento e execução
(desenvolvimento do plano de recursos humanos, mobilização da equipe de
projeto, desenvolvimento da equipe de projeto e gerenciamento da equipe de
projeto);

•

Gerenciamento de Comunicação: o gerenciamento da comunicação tem
papel fundamental para que todas as informações geradas sejam
encaminhadas em tempo hábil para os interessados e envolvidos. Além
disso, esta área de conhecimento é responsável pelo armazenamento,
recuperação e organização das informações de maneira apropriada. Seus
cinco processos (identificação das partes interessadas, planejamento da
comunicação, distribuição da informação, gerenciamento das expectativas
das partes interessadas e reportamento do desempenho) têm atuação em
diferentes grupos, conforme descrito no quadro da figura 2;

•

Gerenciamento de Riscos: segundo o PMBOK, o risco é um evento ou uma
condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo
do projeto. O principal objetivo do gerenciamento de riscos é diminuir as
probabilidades de erro do projeto, fazendo com que as chances de eventos
positivos ao longo do ciclo de vida do projeto sejam aumentadas. Para isso é
preciso que se planeje e monitore seis processos (planejar o gerenciamento
de riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar
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a análise quantitativa dos riscos, planejar as respostas dos riscos e monitorar
e controlar os riscos);
•

Gerenciamento das Aquisições: tem como premissa planejar, realizar,
controlar e finalizar os processos de aquisição (compra) de materiais e
serviços do projeto a partir de quatro processos (planejamento das
aquisições, realização das aquisições, administração das aquisições,
encerramento das aquisições).

2.3 Planejamento de projeto para a utilização de Análise de Valor Agregado
Todos os 42 processos descritos no Quadro 1 são responsáveis pelo
gerenciamento de todos os grupos e áreas existentes no Gerenciamento de
Projetos. O Quadro 2 demonstra quais grupos de processos e áreas de
conhecimento são utilizados na utilização da Análise de Valor Agregado (AVA).
Quadro 2 – Grupos de processos influenciados pela AVA
Grupos de Processo de Gerenciamento de Projetos
Áreas de
Conhecimento
4.
Gerenciamento
da Integração
5.
Gerenciamento
do Escopo
6.
Gerenciamento
do Tempo
7.
Gerenciamento
dos Custos
8.
Gerenciamento
da Qualidade
9.
Gerenciamento
de Recursos
Humanos
10.
Gerenciamento
de
Comunicação
11.
Gerenciamento
de Riscos
12.
Gerenciamento
das Aquisições

Fonte: Autor

Grupo de
Iniciação

Grupo de
Planejamento

X
X
X

Grupo de
Execução

Grupo de
Monitoramento
e Controle

X
X
X

Grupo de
Encerramento
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Mesmo que outros processos possam de certa forma contribuir para a AVA, no
Quadro 2 se assinala com “X” os principais grupos e áreas de conhecimento que
precisam ser gerenciadas adequadamente para a realização eficaz da AVA.
Todos os processos contidos nos quadros assinalados serão gerenciados a
partir de quatro passos, conforme descrito por ABBA (1998) apud Vargas (2011) e
identificados na Figura 3:
1. Definir o escopo do projeto através de uma Estrutura Analítica de Projeto
(EAP), de modo a definir com precisão o trabalho a ser realizado. Este
processo é mostrado no primeiro quadro da figura 3, na definição do trabalho;
2. Criar o cronograma do projeto de modo a identificar a distribuição das
atividades no tempo. O cronograma está identificado no segundo quadrante,
durante a realização da programação e orçamentação. Cada retângulo preto
diz respeito a uma atividade específica. É possível verificar que à medida que
se aumenta o nível de detalhe do trabalho a ser executado, mais atividades
são contidas no cronograma (programação);
3. Alocar os recursos nas atividades e calcular o orçamento de cada um dos
pacotes de trabalho do projeto, com base na sua duração e carga de trabalho
dos recursos atribuídos. Este processo também está esquematizado no
segundo quadro da figura 3, onde os números inseridos dentro das atividades
correspondem ao custo necessário para realizá-la;
4. Estabelecer uma previsão base (baseline) de custos e prazos para o projeto
que constituirá o conjunto de valores orçados para o projeto (VP). Neste
processo, os custos acumulados necessários para realizar o projeto são
dispostos graficamente no tempo, conforme ilustrado no terceiro quadro da
figura 3.
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Figura 3 – Sistema de planejamento e monitoramento do desempenho segundo conceitos de valor
agregado

Fonte: ABBA (1998) apud Vargas (2011)

2.3.1 Definição de Escopo
Segundo Fleming e Koppelman (2006), não existe nenhum outro fator que possa
contribuir mais para o sucesso de um novo projeto do que começá-lo com uma
completa e sólida definição do trabalho a ser feito, chamado de escopo do projeto.
Afinal, não é possível gerenciar e controlar nenhum projeto sem se saber, de fato, o
que realmente precisa ser feito. Mattos (2010) acrescenta que o que não está no
escopo não será planejado, e o que não é planejado não é executado. O autor ainda
define escopo como um conjunto de componentes que perfazem o produto e os
resultados esperados do projeto, ou seja, a abrangência, o alcance do projeto.
O escopo pode ser definido então, como todo o trabalho necessário, e nada
além disso, para que o projeto possa ser finalizado com êxito. Em trabalhos
complexos, sua definição não é tão fácil, e exige bastante esforço do planejador e
das partes interessadas, de modo que não falte nada, evitando surpresas durante o
acompanhamento do projeto. É recomendado que o escopo definido seja autorizado
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pela equipe de produção, para que não haja erros nem dúvidas durante a realização
do projeto.
É essencial que antes do início da definição do escopo, todas as definições do
projeto, bem como seu detalhamento, estejam concluídas. Entretanto, nem sempre
isso é possível, fazendo que o detalhamento do escopo fique comprometido. Isso
não pode fazer que o escopo não esteja completo. Deve-se então inserir a atividade
de forma genérica, para que seu detalhamento seja efetuado após as definições
necessárias.
Essa medida deve ser tomada apenas para os detalhes que não podem ser
resolvidos até o momento da definição do escopo, pois a falta de detalhamento
pode comprometer o gerenciamento de todo o projeto. Meredith (1995) apud Vargas
(2011) afirma que um projeto com uma pobre definição de escopo inviabiliza o uso
do valor agregado, uma vez que o padrão de trabalho a ser realizado é
demasiadamente genérico, chegando, em condições extremas, a até mesmo não
ser definido.
A correta definição do escopo para a realização da Estrutura Analítica de Projeto
(EAP) é de extrema importância para a Análise de Valor Agregado. Kopelman
(2006) destaca isso ao afirmar que o Valor Agregado analisa o executado físico e o
custo completado do trabalho, e sem que se saiba o trabalho total a ser executado,
este controle será impossível de ser realizado. O autor cita ainda três motivos para
se definir o escopo do projeto:
•

Saber quando todo o trabalho necessário para realizar o projeto foi finalizado.
É preciso uma medida tangível capaz de informar para qualquer projeto que
ele foi feito;

•

Diferenciar o trabalho que foi acordado inicialmente do que é trabalho novo.
Este novo trabalho pode fazer que adicionais de preço e de prazo tenham
que ser solicitados;

•

Saber qual o trabalho realizado a qualquer momento do projeto, identificando
o quanto do trabalho total já foi realizado.

Dada a importância do escopo, defini-lo torna-se parte essencial do processo de
gerenciamento de projetos, fazendo que ele precise ser discretizado de alguma
maneira. Esta discretização deve ser capaz de armazenar e demonstrar de maneira
clara e objetiva todo o trabalho necessário para a realização do projeto. O método
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mais utilizado, inclusive recomendado pelo Guia de Gerenciamento de Projetos
(PMBOK) é o da Estrutura Analítica de Projeto (EAP), ou, em inglês, Work
Breakdown Structure (WBS).
A EAP é a representação gráfica da decomposição do escopo do projeto em
grupos menores, e de fácil gerenciamento. Este detalhamento deve ser realizado de
modo que o projeto possa ficar claro para o gerente, e nem tão discretizado para
não dificultar o processo de acompanhamento. O alto detalhamento da EAP pode
fazer que o tempo e o custo para acompanhamento da obra sejam elevados,
diminuindo a praticidade do processo.
A representação gráfica é realizada de modo que o projeto seja organizado de
forma hierárquica. O nível mais alto representa o projeto como um todo, e o nível
mais baixo representa os pacotes de trabalhos a serem entregues nas datas
programadas.
Estes pacotes de trabalho representam a entrega de um conjunto de atividades,
que, conforme o Guia de Gerenciamento de Projetos (PMBOK, 2005), podem ser
agendadas, ter seu custo estimado, monitorado e controlado.
Fleming e Koppelman (2006) comparam a EAP ao organograma de uma
empresa, destacando a diferença de que o organograma define a estruturação
hierárquica dos diferentes cargos da empresa, enquanto que a EAP representa o
trabalho a ser feito, as entregas do produto. A figura 4 mostra um exemplo de EAP.
Figura 4 – Exemplo de EAP e terminologia dos níveis

Fonte: Lewis, 1995 apud Vargas (2011)

Um mesmo projeto pode ser dividido de diversas formas, gerando diferentes
tipos de EAPs. Independentemente do critério usado para a realização da EAP, é
fundamental que nela esteja contida todo o escopo do projeto. Mattos (2010) mostra
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diferentes formas para dividir a execução de uma casa. Na Figura 5 a casa está
decomposta por partes físicas, sendo as principais a Infraestrutura e a
Superestrutura.
Figura 5 – Decomposição do projeto por partes físicas

Fonte: Mattos (2010)

A execução da casa pode ser dividida em grandes serviços, como produção de
Fundação, Estrutura e Acabamento. A seguir, cada um destes itens pode ser
dividido em outros serviços, conforme mostrado na Figura 6. Esta é a maneira mais
utilizada para separar as atividades de um projeto de construção, por agrupar
serviços da mesma natureza e facilitar o controle.
Figura 6 – Decomposição do projeto por grandes serviços

Fonte: Mattos (2010)
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Outra maneira de se dividir uma casa, é separando por especialidade de
trabalho, conforme mostrado na Figura 7.
Figura 7 – Decomposição do projeto por especialidade de trabalho

Fonte: Mattos (2010)

Na Figura 8 se decompõe a casa em etapas globais, como obra bruta e obra
fina. Abaixo destas etapas, o projeto é detalhado em grandes serviços.
Figura 8 – Decomposição do projeto por etapas globais

Fonte: Mattos (2010)

A Figura 9 mostra a decomposição da casa por tipo de contratação, e sua
utilização pode trazer benefícios para o controle de contratos de terceiros e da mão
de obra própria.
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Figura 9 – Decomposição do projeto por tipo de contratação

Fonte: Mattos (2010)

2.3.2 Elaboração do cronograma
A elaboração do cronograma é outra etapa essencial para o acompanhamento
de projetos pelo método da AVA, pois ela será responsável por definir as atividades,
suas durações e rede de procedências e, por conseguinte, alocar os recursos
nestas atividades.
Esta inserção dos recursos com seus devidos custos nas atividades será
responsável pelo resultado da distribuição dos custos ao longo do tempo,
fornecendo assim o gráfico de custos estimados ao longo do tempo do projeto.
Além desta importância para a AVA, o cronograma é responsável por diversas
atribuições no âmbito de gerenciamento de projetos. Mattos (2010) afirma que o
cronograma é, por excelência, o instrumento do planejamento no dia a dia da obra e
é com base nele que o gerente e sua equipe devem tomar as seguintes
providências:
•

Programar as atividades das equipes de campo;

•

Instruir as equipes;

•

Fazer pedidos de compra;

•

Alugar equipamentos;

•

Contratar operários;

•

Aferir o progresso das atividades;

•

Monitorar atrasos ou adiantamento das atividades;
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•

Replanejar a obra;

•

Pautar reuniões.

Fleming e Koppelman (2006) destacam a importância do cronograma ao afirmar
que ele é necessário em todos os projetos para refletir e implantar seus planos do
projeto, e que esta é a melhor ferramenta para gerenciar o dia a dia da comunicação
de qualquer projeto. Grandes projetos podem possuir múltiplos cronogramas,
exigindo um sistema formal de cronogramas.
O Guia de Gerenciamento de Projetos (PMBOK) descreve a construção do
cronograma na área de conhecimento do Gerenciamento do Tempo de Projetos.
Esta área é responsável pela realização e acompanhamento de sete processos,
sendo eles a definição das atividades, sequenciamento das atividades, estimativa
dos

recursos

das

atividades,

estimativa

das

durações

das

atividades,

desenvolvimento do cronograma e controle do cronograma.
Tanto Vargas (2011) quanto Koppelman (2006) descrevem que três dos
processos definidos originalmente pelo Departamento of Defense (DoD) em 1967, e
reescritos pelo ANSI/EIA (American National Standards Institute / Electronic
Industries Alliance) em 1998 são responsáveis pela elaboração do cronograma:
•

Agende no tempo o trabalho autorizado de maneira que ele descreva a
sequência de trabalho e identifique as dependências mais relevantes entre as
tarefas para atingir o escopo previsto;

•

Identifique os produtos físicos, marcos, metas e outros indicadores que serão
utilizados na medição de progresso;

•

Identifique com uma periodicidade mensal (mínima) as diferenças mais
significativas entre o cronograma planejado e o real, bem como o orçamento
e os custos reais, justificando as variações encontradas.

As atividades do cronograma são as ações necessárias para o cumprimento das
entregas dos pacotes de trabalho descritas na EAP. Para a realização destas
atividades (ou tarefas) são necessários recursos (material, mão de obra,
ferramentas e equipamentos) que possuem custos.
Todas as atividades devem estar interligadas entre si, de modo que possuam
predecessoras e sucessoras, formando assim uma rede.
Além das atividades, devem ser inseridos alguns marcos (pontos de controle que
se destacam no cronograma facilitando a visualização de algumas entregas
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importantes do projeto) no cronograma, podendo ser eles de planejamento (datas
calculadas a partir da rede) ou contratuais (datas impostas pelo contrato do projeto,
não podendo ser alterada, e sem nenhum tipo de predecessora).
Em projetos complexos, pode-se encontrar múltiplos cronogramas de forma a
melhorar seu acompanhamento. Mesmo assim eles devem obedecer aos três
critérios descritos pelo DoD. Flemming e Koppelman (2006) afirmam que existem
três obrigações responsáveis pelo cumprimento destes critérios:
•

Todo projeto deve ter um cronograma que contemple todos os parâmetros do
projeto, chamado de cronograma máster. Todas as datas contidas neste
cronograma devem ser respeitadas, e devem ser alteradas apenas pelo
gerente do projeto;

•

Todas as datas dos marcos e metas contidas nos cronogramas dos
subordinados devem coincidir com as datas do cronograma máster, havendo
assim uma rastreabilidade vertical;

•

Deve haver uma relação horizontal entre as dependências das tarefas. As
plantas devem estar prontas antes da aquisição de materiais, e os materiais
devem estar disponíveis antes que as entregas do projeto possam ser
executadas e testadas.

Em projetos de grande complexidade é muito comum a utilização de empresas
terceiras para a realização de determinadas tarefas. O cronograma máster deve
fornecer as datas contratuais para os diferentes cronogramas (caso existam mais do
que um) de modo que todos trabalhem com o mesmo prazo para entregas. Esta
integração de cronogramas pode ser visualizada na Figura 10.
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Figura 10 – Árvore de cronogramas integrados verticalmente

Fonte: Fleming & Koppelman (2006).

2.3.3 Orçamento e cost account plan (CAP)
Uma vez que todo o projeto a ser realizado foi definido, estimado e agendado no
tempo de acordo com o cronograma, é necessária a realização do terceiro passo
para a preparação do planejamento para acompanhamento pelo método AVA. Esta
etapa consiste na realização do orçamento do projeto, a partir da estimativa de
custos de cada atividade ou pacote de trabalho.
Flemming e Koppelman (2006) afirmam que a realização dessas três etapas não
é diferente dos procedimentos iniciais requeridos para a implementação de qualquer
projeto, porém elas são críticas para a AVA. Esta importância se deve
principalmente na determinação da baseline, pois uma vez definida, a comparação
do desempenho do projeto será comparada com ela até o final do projeto.
Para se realizar o orçamento do projeto é necessário que se faça a estimativa de
todos os recursos (material, mão de obra e equipamentos) necessários para a
realização das tarefas ou pacotes de trabalho. Em seguida são adotados os custos
destes recursos, fazendo então que cada atividade ou pacote de trabalho tenha seu
custo estimado.
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A análise e comparação de cada pacote de trabalho exigiria um esforço enorme
do planejador, justificando então a criação de Células de Controle, ou em inglês
Control Account Plan (CAP). A CAP é formada por um conjunto de tarefas, de
preferência de mesma natureza. Cada CAP deve ainda conter seu trabalho ajustado
de acordo com seu orçamento e prazo autorizados. A somatória dos custos de
todas as células de controle deve resultar no orçamento total do projeto, conforme a
Figura 11.
Figura 11 – Exemplo de CAPs como ferramenta para o cálculo do orçamento do projeto através da
agregação de custos

Fonte: Vargas (2011)

Estas células de controle são pontos selecionados pelo gerente do projeto em
determinado nível da EAP. Vale lembrar que quanto mais baixo for o nível da EAP
selecionado, maior será o número de CAPs a ser gerenciado, dando maior precisão
ao controle e, porém, exigindo maior esforço para sua realização.
Para que os custos de prazos das CAPs possam estar ajustados de acordo com
o cronograma e orçamento autorizados, é necessário que se faça a integração do
escopo do projeto com os custos e prazos.
Esta integração raramente é executada em projetos comuns, porém é de
extrema importância para projetos acompanhados pela AVA. De acordo com
Fleming e Koppelman (2006) ela é alcançada com a criação de CAPs detalhadas,
que são os pontos de controle locados em níveis desejados da EAP. A CAP é onde
o gerenciamento e o desempenho do projeto serão controlados.
Na figura 12 é possível verificar a comparação entre um sistema em que a
integração dos requisitos da baseline não está realizada (fluxograma da esquerda),
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e um sistema cuja integração é realizada a partir da criação de células de trabalho
(CAPs).
Figura 12 - Comparação entre um sistema integrado da baseline com o convencional

Fonte: Fleming e Koppelman (2006)

O controle será efetuado a partir da comparação entre o que foi gasto e
realmente construído com o orçamento realizado para a criação da baseline. Por
isso não se deve economizar esforços para a realização do orçamento. Baixos
desempenhos de custos dificilmente são recuperados, e muitas vezes costumam
piorar até o final do projeto.
Cada uma das células de trabalho deve conter pelo menos quatro informações
básicas:
•

Escopo do trabalho a ser realizado, definido nas tarefas dos pacotes de
trabalho;

•

Prazo para realização do pacote e suas interdependências para determinar o
cronograma do projeto;

•

Recursos autorizados e seu orçamento;

•

O responsável individual por gerenciar o esforço, que se reportará ao gerente
do projeto.
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As CAPs devem ter seu orçamento realizado em unidade de medida
mensurável, como valores em dinheiro, horas de trabalho, produto produzido ou
qualquer outra unidade que possa ser quantificada e mensurada. Custos indiretos
podem ou não ser inseridos nas CAPs do projeto. Uma sugestão para facilitar seu
controle é a criação de uma CAP exclusiva para estes custos indiretos.
2.3.4 Definição da linha de base (baseline)
A definição da linha de base é o último dos quatro passos necessários para que
a Análise de Valor Agregado possa ser realizada no projeto a ser gerenciado.
Flemming e Koppelman (2006) afirmam que um projeto com a utilização de AVA
precisa indicar precisamente quanto do trabalho autorizado foi fisicamente completo
e gerenciar os custos autorizados do trabalho realizado. A linha de base terá
fundamental importância na determinação de quanto trabalho planejado foi
realmente completado.
A linha de base pode ser conceituada como a disposição de todo o trabalho
previsto, com seus devidos recursos e custos inseridos. Vargas (2011) afirma que
na linha de base estão contidas todas as informações do plano do projeto, tais como
cronograma previsto, custo previsto, pacotes de trabalho, células de controle,
atribuições de responsabilidades, dentre outros.
A disposição dos custos previstos do projeto ao longo do tempo, fornecida pela
linha de base, será responsável pela criação da curva gráfica do Valor Planejado
(VP), que é explicada no Capítulo 3.
Uma vez definida a linha de base, esta não deve ser alterada até o fim do
projeto, salvo algumas exceções. Mudanças só devem ser permitidas mediante
autorização do responsável do projeto. Estas podem ocorrer devido alteração de
escopo ou da data de entrega, seja ela de alguma etapa ou entrega final do projeto.
Mudanças dos custos previstos também podem fazer com que a linha de base do
projeto seja alterada. Qualquer uma destas variações, se autorizadas, devem ser
inseridas na linha de base do projeto.
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2.4 Maturidade no planejamento
Chui (2005) descreve o gerenciamento organizacional de projetos como a
aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para atividades
organizacionais e de projeto para alcançarem os objetivos da organização através
dos projetos. O autor ainda afirma que o grau o qual a organização aplica este tipo
de gerenciamento de projeto é reconhecido como Maturidade Organizacional em
gerenciamento de projetos.
Para que as práticas de planejamento tenham o efeito esperado e sejam
capazes e gerenciar e controlar a obra com sucesso é de fundamental importância
que a estrutura organizacional da empresa já possua um modelo de maturidade
médio ou alto.
Existem diversos modelos que avaliam a maturidade da empresa com relação ao
gerenciamento de projetos, entre eles: Berkley (PM)² Model, OPM3, Kerzner Model,
Modelo Prado MMGP, PM Solutions e o PRINCE2 Model.
Cada um destes modelos mensura, dentro de suas características, a maturidade
da empresa avaliada em seus processos, cultura, conhecimentos e práticas, em
diferentes setores da organização.
Independente do método de avaliação escolhido pela empresa, quanto maior for
a maturidade organizacional, mais chances de sucesso terão seus projetos, afinal
ela estará mais apta a gerenciar e controlar seus projetos, podendo identificar as
falhas e possíveis “gargalos”, contribuindo para a tomada de decisões.
As empresas costumam enfrentar dificuldades para evoluir em sua maturidade,
principalmente por bloqueios internos advindos de sua cultura organizacional.
Alguns dos bloqueios encontrados ao longo do processo de evolução da maturidade
estão descritos no capítulo 2.4.3.
2.4.1 Modelo OPM3
O modelo OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) é um
padrão desenvolvido pelo PMI (Project Management Institute) com o intuito de gerar
uma maneira das empresas entenderem sua estrutura organizacional de
gerenciamento de projetos e medir sua maturidade. Seu funcionamento baseia-se
na aplicação de três elementos básicos: conhecimento, avaliação e melhoria.
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Este modelo define que para o aumento da maturidade existem quatro estágios
sequenciais

a

serem

seguidos:

padronização,

mensuração,

controle

e

melhoramento contínuo. Estes processos podem ser aplicados em três domínios,
sendo eles ilustrados na Figura 13 e explicados abaixo:
•

Projeto: esforço temporário para criar um produto único;

•

Programa: grupo de projetos relacionados e gerenciados de maneira
coordenada;

•

Portfólio: um conjunto de projetos ou programas que são agrupados para
facilitar o gerenciamento.

Figura 13 – Demonstração de projetos e programas inseridos no Portfolio

Portfólio

Projetos

Programas

Fonte: Organizational Project Management Maturity Model Knowledge Foundation (2003)

Segundo a definição da Knowledge Foundation (2003), um modelo de
maturidade é um quadro conceitual, que define a maturidade na área de interesse –
neste caso, gerenciamento de projeto organizacional. No sistema OPM3, isso pode
ser refletido pela combinação das melhores práticas alcançadas dentro do domínio
de Projeto, Programa e Portfólio.
À medida que a maturidade aumenta, os processos de gerenciamento e controle
devem atingir não apenas o projeto, mas também o programa e o portfólio da
empresa. Na figura 14 é indicado esquematicamente o aumento da maturidade nos
três domínios à medida que os estágios sequenciais vão avançando.
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Figura 14 – Aumento de maturidade da empresa em relação aos processos gerenciados.

Portfólio

Programa

Projeto

Padronização

Mensuração

Controle

Aprimoramento
contínuo

Fonte: Organizational Project Management Maturity Model Knowledge Foundation (2003)

2.4.2 Berkley PM² Model
O Project Management Process Maturity (PM)² Model é um modelo que compara
o processo de maturidade de uma empresa com as outras, a partir de
características, fatores e processos de cada nível do processo de maturidade,
conforme ilustrado na figura 15.
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Figura 15 – Níveis de maturidade no modelo Berkley.

Fonte: Ibbs e Kwak (2000)

Os níveis propostos neste modelo podem ser explicados da seguinte maneira:
•

Nível 1: No nível 1 não há processos formais ou planos para executar o

projeto. As atividades do projeto são pobremente definidas e os custos estimados
são inferiores. Organizações no Nível 1 são funcionalmente isoladas e não são
familiarizadas com os conceitos de gerenciamento de projetos. O sucesso do
projeto depende muito mais do esforço individual do que a implementação dos
processos de gerenciamento. Pode ser considerada aquela empresa que está
tentando implementar os processos de gerenciamento.
•

Nível 2: Processos informais e incompletos gerenciam o projeto. Alguns dos

problemas do gerenciamento de projetos são identificados, mas eles não são
documentados ou corrigidos. Os processos de gerenciamento são parcialmente
reconhecidos e controlados pelos gerentes de projeto. Ainda assim, planejar e
gerenciar o projeto depende do individual.Os conceitos básicos são compreendidos
pelo time. Quando a empresa é presenciada com projetos novos e únicos, a
organização enfrenta grande caos ao gerenciar e controlar o projeto.
•

Nível 3: Os processos começam a ser parcialmente formais e demonstram

um básico sistema de planejamento e controle. A maioria dos problemas em relação
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ao gerenciamento de projeto são identificados e informalmente documentados. Os
dados relacionados ao gerenciamento de projetos são coletados através da
organização. Vários tipos de dados de tendência são analisados pelo time de
projeto para ajudar a trabalhar unidos como unidades integradas. Uma organização
num nível 3 concentra-se num estruturado e sistemático gerenciamento e controle
de projetos. Os grupos de projetos trabalham juntos para gerenciar o projeto de
maneira eficiente. As pessoas são treinadas para entender e aplicar as habilidades
e práticas do gerenciamento de projeto.
•

Nível 4: No estágio integrado, processos de gerenciamento são formais e as

informações e processos são documentados. A empresa pode planejar, gerenciar,
integrar, e controlar diversos projetos eficientemente. Os processos são bem
definidos, mensurados, entendidos e executados. Os processos são padronizados,
coletados e armazenados numa base de dados para valorizar e analisar os
processos efetivamente. Os dados coletados podem, inclusive, antecipar e prevenir
produtividades adversas ou impactos de qualidade. A organização no nível 4 pode
conduzir múltiplos gerenciamento e controle de projetos. Existe um forte senso de
trabalho em equipe dentro de cada projeto e dentro das equipes de trabalho. Os
treinamentos são completamente planejados e são providenciados para toda a
organização de acordo com a função da respectiva pessoa no time. Os processos
integrados são completamente implantados neste nível.
•

Nível 5: Processos são continuamente melhorados. Problemas associados

com a aplicação do gerenciamento de projeto são completamente entendidos e
eliminados para garantir o sucesso do projeto. Os dados são coletados
automaticamente para identificar os processos mais fracos. Os dados são
rigorosamente analisados e avaliados para selecionar e melhorar os processos.
Neste nível a organização está envolvida para um melhoramento contínuo dos
processos de gerenciamento e controle.
2.4.3 Project Management Maturity Model (PMMM) - Método Kerzner
Kerzner (2001) diz que todas as empresas desejam alcançar maturidade e
excelência em gerenciamento de projetos, e que a simples utilização de
gerenciamento de projetos não conduz à excelência.
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A base para atingir a excelência em gerenciamento de projetos pode melhor ser
descrita como Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos, ou em inglês,
Project Management Maturity Model (PMMM).
Este modelo classifica o gerenciamento de projetos da empresa em cinco níveis,
conforme mostrado na figura 16:
Figura 16 – Evolução dos níveis de maturidade pelo método Kerzner

Fonte: Kerzner (2001)

O nível 1 diz respeito a linguagem comum, em que a empresa reconhece a
importância do gerenciamento de projetos e a necessidade do bom entendimento do
conhecimento básico: linguagem / terminologia. Este reconhecimento vem através
de programas de educação e treinamentos, onde são vistos os princípios, qualidade
e desvantagens e linguagem básica do gerenciamento de projetos. A implantação
de um sistema de gerenciamento enfrenta muitos bloqueios pela equipe da
empresa, conforme mostra a figura 17.
Figura 17 – Bloqueios enfrentados no Nível 1 do Método Kerzner

Fonte: Kerzner, 2001

Como a realização do primeiro nível de maturidade consiste no conhecimento
dos princípios básicos do gerenciamento de projeto e suas terminologias, um
instrumento de avaliação do cumprimento deste nível é a realização de um teste de
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conhecimento do PMBOK, preparado pelo PMI. O teste pode ser realizado de
maneira individual ou pela pontuação média de um grupo.
Ter o conhecimento dos processos e metodologias em gerenciamento de
projetos não garante que a empresa os esteja aplicando, e por isso o nível 2 se
caracteriza pela aplicação dos processos comuns, em que eles são definidos e
desenvolvidos ao longo dos projetos em andamento para que possam ser utilizados
nos próximos. Neste nível de maturidade os processos comuns devem: reconhecer
os benefícios do gerenciamento de projetos; ser aplicados em todos os níveis da
empresa; reconhecer a necessidade de processos e metodologias; reconhecer a
necessidade de um controle de custos e o desenvolvimento de um programa em
gerenciamento de projetos (ao invés de apenas cursos). A figura 18 mostra os
principais bloqueios encontrados para a realização das práticas descritas neste nível
de maturidade.
Figura 18 - Bloqueios enfrentados no Nível 2 do Método Kerzner

Fonte: Kerzner (2001)

A avaliação deste nível é realizada a partir de um questionário no qual é
explorado o quão madura sua empresa é para estar no nível 2. A realização do nível
2 não exige que o nível 1 esteja completo, uma vez que as metodologias podem ser
desenvolvidas ao mesmo tempo em que a empresa vá adquirindo o conhecimento
básico necessário;
O nível 3 busca a combinação de todas as metodologias da corporação em uma
metodologia única. Esta combinação, também conhecida como efeito sinergético,
também deixa o processo de controle mais fácil com uma metodologia única, ao
invés de múltiplas. A figura 19 mostra os bloqueios enfrentados para completar os
requisitos do nível 3.
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Figura 19 - Bloqueios enfrentados no Nível 3 do Método Kerzner

Fonte: Kerzner (2001)

A avaliação deste nível é feita a partir da comparação das respostas de um
questionário sobre integração dos processos da empresa avaliada com outras que
são consideradas neste nível de maturidade.
O nível 4 contém o reconhecimento de que a melhora é necessária para manter
a vantagem competitiva, e por isso deve-se comparar as práticas de sua
organização com as práticas dos líderes de mercado ao redor do mundo. O objetivo
é obter informações que possam ajudar a aprimorar o desempenho da empresa
analisada. A empresa deve decidir o que e a quem avaliar. Abaixo, na figura 20 são
mostrados os principais bloqueios enfrentados para atingir este nível de maturidade.
Figura 20 - Bloqueios enfrentados no Nível 4 do Método Kerzner

Fonte: Kerzner (2001)

A avaliação da empresa para este nível de maturidade é realizada a partir de
questionário sobre benchmarking, onde o entrevistado tem que responder sobre as
práticas da empresa com relação a este assunto;
O nível 5 busca o aprimoramento contínuo através da captura das informações
obtidas na pesquisa de mercado, realizada no nível 4. É neste nível que a empresa
atinge a excelência em gerenciamento de projetos, numa jornada contínua. Neste
nível devem ser aprimorados os processos existentes, a integração dos processos,
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questões comportamentais, benchmarking e as questões administrativas. Sua
avaliação também é realizada a partir de questionário, em que são abordadas
perguntas sobre os procedimentos de melhoria da empresa.
2.4.4 Método Prado MMGP – Modelo de Maturidade em Gerenciamento de
Projetos
O MMGP é um modelo de avaliação de maturidade de um setor da organização
proposto pelo consultor Darci Prado. Ele contempla cinco níveis de maturidade em
seis dimensões, conforme mostrado na figura 21.
Figura 21 – Níveis de maturidade e dimensões do modelo Prado de Maturidade.

Fonte: http://www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html

O resumo de cada um dos níveis de maturidade pode ser encontrado no quadro
3. A avaliação do método é realizada a partir de um questionário e deve ser aplicado
para cada setor da empresa.
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Quadro 3 – Níveis de Maturidade do Método Prado.

Descrição dos Níveis de Maturidade do Modelo Prado-MMGP (Setorial)
Nível
Descrição
1

Inicial ou Embrionário ou ad hoc: A empresa está no estágio inicial de
gerenciamento de projetos, que são executados na base da intuição, "boa vontade" ou
do “melhor esforço” individual. Geralmente não se faz planejamento e o controle é
inexistente. Não existem procedimentos padronizados. O sucesso é fruto do esforço
individual ou da sorte. São grandes as possibilidades de atraso, estouro de orçamento
e não atendimento das especificações técnicas.

2

Conhecido: A organização fez diversos investimentos em treinamento e adquiriu
softwares de gerenciamento de projetos. Existem iniciativas isoladas de uso dos
conhecimentos adquiridos. Pode ocorrer alguma iniciativa para padronização de
procedimentos, mas seu uso é incipiente. Percebe-se a necessidade de se efetuar
uma padronização de uso amplo para facilitar o planejamento e controle dos projetos.
Pode ter sido designado um profissional para tratar do assunto, mas ele ainda não
efetuou nenhuma ação no sentido de padronizar e estruturar o departamento. No
geral, os fracassos "teimam" em continuar ocorrendo.

3

4

5

Definido ou padronizado: foi feita uma padronização de procedimentos, difundida e
utilizada em todos os projetos sob a liderança de um Escritório de Gerenciamento de
Projetos (EGP). Uma metodologia está disponível e é praticada por todos e parte dela
está informatizada. Foi implementada uma estrutura organizacional adequada e
possível ao setor e aos seus tipos de projetos, no momento da implementação.
Procura-se efetuar um alinhamento com as estratégias organizacionais. Tenta-se
obter o melhor comprometimento possível dos principais envolvidos. Os processos de
planejamento e controle são praticados pelos principais envolvidos. Os gerentes de
projetos evoluem em competências técnicas, comportamentais e contextuais. Tem-se
conhecimento dos problemas que afetam a performance dos projetos (prazo, custo,
escopo e qualidade) mas, apesar de se observar uma significativa melhoria nesta
performance, estes problemas não foram sanados. Tem-se um conhecimento de que
melhorias são necessárias.
Gerenciado : Os processos implementados anteriormente foram consolidados e todos
os problemas (anomalias) foram sanados. Foi feita uma análise das causas de desvios
da meta dos projetos (prazo, custo, escopo e qualidade) e contramedidas foram
estabelecidas e aplicadas com sucesso. O Ciclo de Melhoria Continua é aplicado
sempre que se detecta alguma deficiência. A estrutura organizacional foi revista e
evoluiu de modo a permitir um relacionamento realmente eficaz com as áreas
envolvidas (eventualmente uma estrutura projetizada, matricial balanceada ou forte).
Existe um forte alinhamento dos projetos com os negócios da organização, e os
processos de desdobramento do planejamento estratégico e acompanhamento das
metas de negócio foram estabelecidos e são obedecidos. Os gerentes estão bastante
evoluídos em aspectos comportamentais, tais como relacionamentos humanos,
conflitos, negociações, etc. Existe um banco de dados sobre projetos executados que
possibilita o acesso às melhores práticas. A aplicação de processos de gerenciamento
de projetos é reconhecida como fator de sucesso para os projetos. O índice de
sucesso é muito alto.
Otimizado : Foram otimizados os processos de planejamento e execução (prazo,
custo, escopo e qualidade) o que implicou novas melhorias de performance. Os
projetos estão sendo executados de forma otimizada com base na larga experiência,
nos conhecimentos, atitudes pessoais (disciplina, liderança, etc.) e em um excelente
banco de dados de “melhores práticas”. O nível de sucesso é próximo de 100%. A
organização tem alta confiança em seus profissionais e aceita desafios de alto risco.

Fonte:http://www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html
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3 ANÁLISE DE VALOR AGREGADO
A utilização da análise de valor agregado para acompanhamento de obras e/ou
projetos tem se tornado cada vez mais frequente nos últimos tempos, não apenas
por estar atualmente descrito no PMBOK, mas também devido às eficiências
comprovadas na sua utilização.
É muito comum encontrar casos em que o não cumprimento de prazo ou custo
de uma obra fora diagnosticado de forma tardia, não tendo tempo hábil para
recuperar o custo ou prazo estourado, o que poderia não ocorrer caso o Valor
Agregado fosse utilizado como forma de acompanhamento.
A análise de valor agregado é uma técnica de acompanhamento de obra que
está inserida no gerenciamento de projetos, e é capaz de gerar diagnósticos
eficientes ao longo do processo de acompanhamento do projeto, fazendo que ações
possam ser tomadas antecipadamente, de forma que o projeto não ultrapasse seu
custo, seu prazo, ou que possa inclusive ser finalizado.
3.1 História
Segundo McKinlay (2006) a Análise de Valor Agregado não é uma técnica nova,
pois foi desenvolvida nos anos sessenta, a partir do aperfeiçoamento das técnicas
PERT e Análise de Caminho Crítico.
De acordo com Fleming et al (1999 apud Afonso 2008) o conceito da AVA foi
adaptado ao gerenciamento de projetos pelo Departamento de Força Aérea dos
Estados Unidos nos anos sessenta, e foi introduzido pelas indústrias americanas
como parte da técnica PERT em 1962. Em 1967 o Departamento de Defesa dos
Estados Unidos inseriu o uso do valor agregado em todas as novas aquisições. Nos
anos noventa, o congresso americano aprovou três leis que requerem de alguma
forma a aplicação da AVA para medição de performance em todos os projetos
financiados pelo governo americano.
McKinlay (2006) afirma ainda que as primeiras análises de Valor Agregado foram
feitas em grandes projetos do governo americano, com regras rígidas e estrutura
complexa, fazendo que sua utilização pudesse ser aplicada apenas por
especialistas. Alguns dizem que o desenvolvimento deste método na época era tão
rígido que ao final dos anos oitenta alguns dos processos e práticas da AVA

47

começaram a ser revisados e relaxados. Só a partir desta flexibilização que o
método começou a se popularizar, ainda que mal visto por alguns gestores.
3.2 Definição
A Análise de Valor Agregado (AVA) é definida pelo PMBOK (2008) como um
método para medição de desempenho do projeto, capaz de integrar as medidas de
escopo, custos e cronograma, para auxiliar a equipe de gerenciamento a avaliar e
medir o desempenho e progresso do projeto.
A AVA tem como princípio avaliar o desempenho do projeto a partir da
comparação entre o Valor Planejado (VP), Valor Agregado (VA) e o Custo Real
(CR).
Cada um destes parâmetros possui uma curva específica, sendo o VP
responsável por demonstrar os valores previstos a serem gastos num determinado
período, o CR responsável por demonstrar os custos reais consumidos neste
mesmo período e o VA responsável por informar qual o valor que seria gasto
conforme o orçamento referente às atividades realmente desenvolvidas no período.
Para explicar melhor a forma que cada um destes valores é determinado,
suponha que em um determinado projeto, o escopo a ser executado é um muro de
120m². O custo previsto para realizar cada metro quadrado do muro é de R$70,00,
com produtividade de 40m²/mês.
Desta maneira, a distribuição dos custos previstos deste muro ocorre conforme
descrito no quadro 4.
Quadro 4 – Valores previstos distribuídos no tempo

MÊS 1
40m²
R$
2.800,00

VALORES PREVISTOS
MÊS 2
MÊS 3
40m²
40m²
R$
R$
2.800,00
2.800,00

TOTAL
120m²
R$
8.400,00

Fonte: autor

Realizada a distribuição dos custos previstos no tempo, o próximo passo é
acompanhar o andamento do projeto e verificar os valores reais. No primeiro mês foi
produzido um total de 20m² a um valor total de R$1.500,00, no segundo mês foi
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produzido um total de 40m² a um valor total de R$2.800,00 e no terceiro mês foi
produzido 60m² a um valor de R$4.800,00. Estes valores estão representados no
quadro 5.
Quadro 5 – valores reais distribuídos no tempo

VALORES REAIS
MÊS 2
MÊS 3
40m²
60m²
R$
R$
2.800,00
4.800,00

MÊS 1
20m²
R$
1.500,00

TOTAL
120m²
R$
9.100,00

Fonte: autor

Os

valores

de

custos

reais

são

obtidos

a

partir

das

medições

e

acompanhamentos realizados em obra. Multiplicando o valor realmente produzido
no mês de referência pelo custo unitário previsto inicialmente tem-se o valor
agregado. Segue abaixo, no quadro 6, o cálculo do valor agregado para este
exemplo.
Quadro 6 – Cálculo do valor agregado

CÁLCULO VALOR AGREGADO
MÊS 1 20m² x R$70,00 = R$1400,00
MÊS 2 40m² X R$70,00 = R$ 2800,00
MÊS 3 60m² X R$70,00 = R$4200,00
TOTAL

R$ 8.400,00

Fonte: autor

Vale lembrar que o valor total dos valores previsto e agregado deve coincidir ao
final do projeto. Isto porque a curva de VA tem a função de demonstrar a quantidade
física já executada, em valores monetários. Desta maneira, ao final do projeto o
projeto deve agregar todo o valor previsto.
É possível elaborar um gráfico que contenha as três curvas (VP, CR e VA), para
que a comparação entre elas seja mais clara, dando um maior entendimento sobre
o projeto, que está demonstrado na figura 22.

49

Figura 22 – Curva da Análise de Valor agregado do exemplo citado

Curva AVA Exemplo
R$ 10.000,00
9100

R$ 9.000,00

8400
R$ 8.000,00

Custos (R$)
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R$ 6.000,00
5600
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R$ 5.000,00
4300
R$ 4.000,00
R$ 3.000,00

CR
4200

VA

2800

R$ 2.000,00

1500

1400

R$ 1.000,00
R$ 0,00

0
0

1

2

3

Fonte: autor

Esta curva é capaz de identificar se o projeto está gastando mais ou menos do
que se deveria, e se a evolução dele está de acordo com o esperado. O capítulo
seguinte explica exatamente como pode ser realizada esta comparação.
Os motivos pelo qual o projeto não está de acordo com o previsto devem ser
investigados, para que as ações necessárias possam ser tomadas.
A realização deste acompanhamento e cálculo para um projeto simples com
poucas atividades é bastante prático. Entretanto para projetos de construção civil
esta metodologia pode ser complexa de ser executada devido a grande quantidade
de atividades.
É possível construir curvas para o projeto total, ou para determinados níveis da
EAP, cabendo ao planejador escolher qual nível atenderá suas expectativas de
resultados e demanda de trabalho. Quanto mais baixo for o nível da EAP, maior o
esforço para se gerenciar o projeto, porém a investigação sobre os desvios do
projeto serão mais rápidas e precisas.
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Cada atividade deve ter um custo associado. Estes custos são distribuídos ao
longo do tempo, conforme o cronograma executado. No decorrer do projeto, são
realizados os avanços físicos das atividades e o quanto custaram de fato.
As comparações entre estes parâmetros são capazes de gerar índices, cruciais
para a geração de informações quanto ao futuro do contrato, antevendo os balanços
futuros para que ações possam ser tomadas, caso necessário.
A realização do acompanhamento levando em conta apenas o VP e o CR da
obra é muito comum, principalmente quando executado a partir de cronograma
físico-financeiro. Neste método, entretanto, não está sendo levado em conta o VA,
medida fundamental para o processo de gerenciamento que poderá apresentar
índices como se o que foi gasto representa discrepância com relação ao custo ou
prazo planejado. A falta da utilização do VA faz que, por exemplo, não se saiba se o
gasto excedente que se teve num determinado mês foi resultado de um avanço
físico além do esperado ou se houve estouro no orçamento daquele período.
Afonso (2008) afirma que a implantação da AVA permite às organizações
responderem questões críticas para o sucesso dos projetos, tais como:
- O projeto está adiantado ou atrasado em relação ao cronograma?
- O projeto está utilizando eficientemente o tempo?
- Quando provavelmente o projeto será finalizado?
- O projeto está abaixo ou acima do orçamento?
- O projeto está utilizando eficientemente nossos recursos?
- Quanto provavelmente vai custar o trabalho restante?
- Quanto provavelmente vai custar o projeto?
- Quanto ficará acima ou abaixo do orçamento?
Eventualmente, se a AVA revelar que o projeto está atrasado ou custando mais
caro, o gerente de projeto poderá utilizar a AVA para ajudar a identificar:
- Onde os problemas estão ocorrendo;
- Se os problemas são ou não críticos;
- O que será necessário para trazer o projeto de volta ao caminho.
3.3 Parâmetros da Análise de Valor Agregado
Como dito anteriormente, a AVA tem como princípio comparar três valores
relacionados ao custo e prazo da obra. Estes valores são denominados de Valor
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Planejado (VP), Valor Agregado (VA) e o Custo Real (CR). Como grande parte da
literatura existente deste assunto é em inglês, todos os parâmetros serão
apresentados também nesta língua.
O gráfico da figura 23 mostra três curvas, sendo uma delas referente aos
Valores Planejados, responsável pela realização da linha de base (curva B). As
outras curvas referem-se aos valores de custo real (curva A) e aos valores
agregados (curva C).
Figura 23 – Curva padrão do Valor agregado

Custo

Gráfico dos Parâmetros Valor Agregado
A

ENT

B

ONT
CR

VP
VA

C
Data
atual

Prazo
final
Tempo

Fonte: autor

A curva B é responsável pela obtenção dos seguintes parâmetros:
•

VP (Valor Planejado) ou BCWS (Budget Cost of Work Scheduled) – este
parâmetro identifica qual seria o custo caso o projeto estivesse dentro do
prazo no período estudado;

•

ONT (Orçamento no Término) ou BAC (Budget at Completion) – este
parâmetro identifica qual o valor total de projeto de acordo com o orçamento
inicial.
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A curva A identifica os custos reais da obra, na qual são obtidos os seguintes
parâmetros:
•

CR (Custo Real) ou ACWP (Actual Cost of Work Performed) – este parâmetro
indica quais são os custos reais da obra na data atual do projeto;

•

ENT (Estimativa no Término) ou EAC (Estimate at Completion) – este
parâmetro diz qual é a estimativa de custo total para o projeto ao seu final,
considerando os índices de desempenho apresentados até o momento
estudado.

A curva C representa o Valor Agregado (VA) ou BCWP (Budget Cost for Work
Performed), parâmetro que indica quais seriam os custos caso os avanços físicos
realizados fossem realizados ao custo orçado no início do projeto.
A determinação e conhecimento destes parâmetros básicos são de fundamental
importância para a próxima etapa, em que se pretende obter índices que indicam a
situação do projeto e inclusive prever situações que possam vir a ocorrer.
O gráfico da figura 24 é um pouco mais complexo que o apresentado na figura
23, porém ambos partem do mesmo conceito. Neste último, a data de término
previsto não é necessariamente a data de término projetado ao longo do projeto, e
ainda são apresentados novos parâmetros, conforme explicação a seguir:
•

VPr (Variação de Prazo) ou SV (Schedule Variance) – Este parâmetro indica
a variação de prazo existente no projeto, em valores monetários, na data
atual do projeto, conforme a fórmula 1. Se o VPr for positivo, existe atraso
com o que foi planejado. Entretanto se o VPr for negativo, a obra está
adiantada.
VPr = VP - VA

(1)
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Figura 24 – Curva S e parâmetros do método do valor agregado

Fonte: Mattos (2010)

•

VC (Variação de Custo) ou CV (Cost Variance) – Este parâmetro indica a
diferença do que se gastou realmente até o momento e o que deveria ter sido
gasto de acordo com o que foi executado realmente, mas com os custos do
orçamento inicial. Caso o VC seja positivo, os gastos até o momento já
ultrapassaram o estimado no orçamento. Caso ele seja negativo, houve uma
redução nos custos até a data atual. Este parâmetro é obtido a partir da
fórmula 2.
VC = CR - VA

(2)
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A explicação para os parâmetros ENT (Estimativa no Término), EPT (Estimativa
para Término) e VNT (Variação no Término) será explicado na próxima etapa do
trabalho, pois estes parâmetros são projeções baseadas nos índices de
desempenho do projeto.
No quadro 7 é possível visualizar todos os parâmetros e suas respectivas siglas
equivalentes.
Quadro 7 – Equivalência de siglas na AVA
Português I

Português II

Inglês I

VP (valor previsto)

COTA (custo orçado
do trabalho agendado)

PV (planned value)

VA (valor agregado)

COTR (custo orçado
do trabalho realizado)

EV (earned value)

CR (custo real)

CRTR (custo real do
trabalho realizado)

AC (actual cost)

VC (variação de custo)
VPr (variação de prazo)
IDC (índice de desempenho de custo)
IDP (índice de desempenho de prazo)
ONT (orçamento no término)
EPT (estimativa para o término)
ENT (estimativa no término)
VNT (variação no término)

Inglês II

BCWS (budgeted
cost of work
scheduled)
BCWP (budgeted
cost of work
performed)
ACWP (actual cost
of work performed)

CV (cost variance)
SV (schedule variance)
CPI (cost performance index)
SPI (schedule performance index)
BAC (budget at completion)
ETC (estimate to complete)
EAC (estimate at complete)
VAC (variance at completion)

IDCR (índice de desempenho de custo de TCPI (to-complete cost performance index)
recuperação)
Fonte: Mattos, 2010

3.4 Estimativas de projeto e índices de desempenho
Uma das principais vantagens no uso do Gerenciamento do Valor Agregado é a
possibilidade de se fazer projeções para o término do projeto. Na literatura, os
principais estudos baseiam-se em regressões (lineares e não lineares) e em índices
de desempenho. Segundo Christensen (1995), as últimas pesquisas relacionadas a
utilizações de métodos de regressão para estimativas de projeto não possuem
dados suficientes para serem conclusivas, apesar de serem promissoras. Entretanto
os estudos mais antigos, que possuem quantidade de dados relevantes possuem
resultados diversos.
Devido a este fator, serão desenvolvidas ao longo deste projeto, apenas as
estimativas baseadas em índices de desempenho.
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Os índices de desempenho do projeto têm como função identificar como os
custos e prazos do projeto vêm se apresentando até o momento, e então reajustar o
saldo do contrato, para se estimar o valor total do projeto ao final dele. Serão
apresentados quatro índices, sendo o primeiro deles capaz de apresentar o
desempenho de custos, o segundo de prazos, o terceiro um índice de custo e prazo,
e o último dos índices é o balanceamento de custo de prazo. Os dois primeiros
índices (IDC e IDP) podem ainda variar de acordo com a base de dados a ser
utilizada, e estão representados a seguir:

•

IDC (Índice de Desempenho de Custos) ou CPI (Cost Performance Index) –
este índice tem a função de apresentar a variação de custos do projeto até o
momento em função do Valor Agregado e do Custo Real até o momento do
projeto. Este índice oferece noção de quão distante CR e VA estão, conforme
fórmula a seguir:

IDC=

VA
CR

(3)

Caso IDC>1, o valor agregado estará acima do custo real, identificando que o
projeto está sendo executado abaixo do orçamento, com economia. Caso IDC=1, o
projeto está sendo executado de acordo com o orçamento previsto, e caso IDC<1, o
projeto valor agregado até o momento está menor que o custo real, identificando
que o projeto está custando mais caro que o previsto. De acordo com pesquisas, a
utilização do IDC como índice para reajuste do saldo do contrato, tem maior
eficiência quando utilizado próximo ao fim do projeto.

•

IDP (Índice de Desempenho de Prazos) ou SPI (Schedule Performance
Index) – este índice tem a função de apresentar a variação de prazos do
projeto até o momento em função do Valor Agregado e do Valor Previsto até
o momento do projeto. Este índice oferece uma noção de quão distante VP e
VA estão, conforme fórmula a seguir:
(4)

56

IDP=

VA
VP

Caso o IDP>1, o valor agregado está acima do valor previsto, identificando que o
projeto já agregou mais valor que o previsto, ou seja, o projeto está adiantado. Caso
o IDP=1, o andamento físico do projeto está de acordo com o previsto, e caso o
IDP<1, o projeto agregou menos valor que o previsto, identificando que o projeto
está atrasado com relação ao cronograma.
Este índice costuma se aproximar de 1 durante o final do projeto, pois o prazo
final não pode ser ultrapassado, e faz-se então um grande esforço para se atingir
esta meta. Por isso a utilização deste índice como parâmetro para estimativa do
custo final tem maior eficiência no início do contrato. O quadro 8 exibe algumas
variações dos índices de desempenho de custo e prazo.
Quadro 8 – Tipos de índices de desempenho.

Tipo de

Descrição

Índice
Índice
Acumulado

Utiliza os valores de VA, VP e CR acumulados
figura 16.
Utiliza os valores de VA, VP e CR do último

Recente

período de acompanhamento.

Utiliza a divisão da somatória dos parâmetros
VA, VP e CR dos períodos de acompanhamento
Representado pelo valor médio dos últimos IDC

Índice Médio B

IDCC =

VAC
CRC

IDPC =

VA
VPC

IDCM =

VAM
CRM

IDPM =

VAM
VPM

até o momento, conforme o gráfico mostrado na

Índice Mais

Índice Médio A

Fórmula

e IDP determinados nos últimos ciclos de
medição

Fonte: Oliveira apud Vargas (2002)

IDCX =

∑ VAX
∑ CRX

IDPX =

∑ VAX
∑ VPX

∑ IDCM
X
∑ IDPM
IDPX =
X

IDCX =
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O IDC e o IDP podem ainda ser classificados de acordo com a base de dados
que está utilizando, sejam eles acumulados desde o início do projeto até a data
atual, atuais (de acordo com os dados obtidos a partir do último mês apenas) ou
médios (média de todos ou dos últimos índices). A figura 18 identifica cada um
destes índices.
A escolha do tipo de índice a ser utilizado pelo planejador para previsões do
término do contrato, deve ser realizada pelo mesmo, com base em dados históricos
e estudos semelhantes.
Os outros dois índices (IPC e Índice Balanceado) estão sendo explicados a
seguir, e seus valores dependem dos dois índices anteriores (IDP e IDC). O seu tipo
deve ser escolhido de acordo com os critérios do planejador. Segundo Christensen
(1995), a obtenção dos próximos índices a partir dos índices médios de custo e
prazo (IDCX e IDPX ) se mostra mais eficaz quando retirados de curtos períodos (em
torno de 3 meses) do que de longos períodos (de 6 a 12 meses).

•

IPC (Índice de Desempenho de Prazo e Custo) ou SCI (Schedule and Cost
Index) – este índice é a multiplicação dos índices de prazo e custo, e não
representa diretamente o andamento de nenhum deles. Este índice tem como
objetivo obter um cenário mais pessimista com relação às previsões de
término do projeto, levando em conta que os atrasos ocorridos até o
momento causarão custos extras ao longo do projeto, para se recuperar este
tempo perdido.

Caso o IPC>1 as previsões custos ao final da obra

culminarão em valores inferiores aos estimados inicialmente. Caso IPC=1 as
previsões se assemelharão as projeções iniciais, e finalmente, caso IPC<1 as
previsões de custos serão superiores ao orçamento. Segue a fórmula para
cálculo deste índice:
IPC=IDP×IDC

•

(5)

Índice Balanceado ou Índice Composto – este índice tem como objetivo
colocar pesos nos índices de prazo e de custo, de acordo com dados
mensais, acumulativos ou média do projeto, de acordo com a fórmula 6.
Assim como o IPC, o índice balanceado não representa o andamento atual
de custo ou prazo, e sua utilização tem como objetivo tentar aprimorar as
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estimativas de custo ao final da obra. Caso este índice seja maior do que um,
as previsões de custos realizadas neste momento da obra serão inferiores ao
orçamento realizado antes do início da mesma. Se este índice for menor do
que um, as estimativas atuais serão superiores as iniciais. Por último, caso o
índice balanceado seja igual a um, as estimativas de custos atuais e iniciais
se equivalerão.
ÍNDICE BALANCEADO = w1×IDP + w2×IDC

(6)

w1 + w2 = 1

(7)

Os parâmetros w1 e w2 são pesos entre 0 e 1 que devem ser colocados para os
índices de prazo e custo relativamente. Estes pesos costumam somar em unidade,
e devem ser definidos pelo gerente de projetos. Segundo Christensen (1995) a
utilização de valores fixos como 20/80 para valores de IDP e IDC não se mostrou
eficaz nos estudos realizados.
Como dito anteriormente, a decisão de qual parâmetro utilizar para a
determinação do índice de desempenho deve ser tomada pelo planejador de acordo
com dados obtidos de outras obras, conhecimentos anteriores e referências de
outros projetos. Sua determinação será fundamental para a determinação da
Estimativa no Término (ENT), ou em inglês Estimate at Completion (EAC). A ENT é
o resultado da soma entre o Custo Real (CR) da obra até o momento e da
Estimativa para o Término (EPT).
ONT-VA
ID

(8)

ENT = CR + EPT

(9)

EPT =

ENT = CR +

ONT-VA
ID

(10)

A determinação de quanto de falta gastar para finalizar o projeto (EPT), pode ser
calculada a partir da fórmula 8, ou ainda a partir do reorçamento do saldo do
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contrato. Este deve ser realizado apenas como medida emergência, caso o
orçamento esteja muito estourado, pois exige muito esforço, não se justificando em
casos mais simples.
A ENT pode seguir parâmetros otimistas (caso se utilize ID=1, onde a estimativa
para o término se igualará ao saldo do contrato), realistas (utilização de ID=IDC ou
ID=IDP) ou pessimistas (ID=IPC ou ID=ÍNDICE BALANCEADO), a partir da escolha
do Índice de Desempenho (ID), conforme explicado anteriormente. O recomendado
é que se use os índices realistas ou pessimistas, pois dificilmente o Orçamento do
Término se iguala ou Custo Real do projeto ao final dele.
3.5 Critérios de medição para a Análise de Valor Agregado
A Análise de Valor Agregado tem como premissa fazer o acompanhamento do
projeto a partir da comparação dos valores executados de custo e prazo com os
valores previstos. Até então foram explicadas os métodos para a adequação do
planejamento para a realização da AVA, bem como a teoria da sua análise.
Entretanto, é necessário que se saiba também quais os critérios existentes para o
acompanhamento do que foi realizado no período de controle do projeto.
Existem diversos métodos existentes que servem como critério para medição do
Valor Agregado, e cada um tem sua devida utilização. A seguir serão explicados
sete métodos:
•

Marcos com valores ponderados;

•

Fórmula Fixa;

•

Percentual completo;

•

Percentual completo com marcos de controle;

•

Unidades equivalentes;

•

Características compartilhadas;

•

Nível de esforço.
3.5.1 Marcos com Valores Ponderados

Este tipo de acompanhamento é indicado para pacotes de trabalho, ou células
de controle que possuem prazo maior que um período de medição (normalmente
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dois ou mais períodos). Se um projeto tem seu desempenho medido semanalmente,
para se utilizar este critério, os pacotes de trabalho devem possuir prazo de duas ou
mais semanas.
O acompanhamento por marcos com valores ponderados tem como premissa
dividir o pacote de trabalho em diversas entregas, de maneira a diminuir os prazos
do acompanhamento. Cada entrega terá seu custo específico, e a soma dos valores
destas entregas corresponderá ao valor total do pacote de trabalho, conforme
ilustrado na figura 25.
Figura 25 – Exemplo de medição através de marcos ponderados

Fonte: Vargas (2011)

3.5.2 Fórmula Fixa
Este método divide o valor total do pacote de trabalho em percentuais idênticos
ou não, de forma que sua somatória resulte em 100%. Feita a divisão de maneira
fixa, cada porcentagem do avanço será dado a diferentes momentos da tarefa: uma
no início e outra no término. Sua utilização foi bastante comum no início da
utilização da AVA devido a sua simplicidade, sendo muito freqüente a utilização de
fórmulas como 10/90, 25/75, 50/50, 40/60 ou 90/10. Sua utilização é recomendada
para pacotes de trabalho de curta duração. Não seria muito conveniente, por
exemplo, se num projeto onde a freqüência de medição é semana, um pacote de
trabalho durasse 6 meses e fosse medido 25% de execução no início de sua
realização e os outros 75% apenas no término. Um exemplo gráfico deste tipo de
medição é ilustrado na figura 26.
Figura 26 – Exemplo de medição através da fórmula fixa

Fonte: Vargas (2011)
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3.5.3 Percentual Completo
Este método prevê a estimativa do percentual completo das atividades dentro do
período de controle. Este percentual estimado será multiplicado pelo valor total da
tarefa de modo a agregar o valor correspondente a este período. Sua utilização é
bastante simples, porém pode ser muito subjetiva caso o percentual adotado para o
executado do período não tenha nenhum critério. Em projetos de engenharia civil,
sua utilização é mais criteriosa, uma vez que a mensuração dos itens realizados
pode ser calculada, como por exemplo, a metragem quadrada de alvenaria
executada num determinado período, assim como o método das unidades
equivalentes.
Sua utilização tem sido mais freqüente, pois este é o método adotado para a
maioria dos softwares de planejamento. É recomendado que atividades longas
sejam bem planejadas para a utilização deste método, e que o gerente do projeto
faça checagens periódicas para verificar a consistência dos dados adotados. A
figura 27 demonstra um exemplo de medição do percentual completo, levando em
conta que nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março foram produzidos o mesmo
valor.
Figura 27 – Exemplo de medição através do percentual completo

Fonte: Vargas (2011)

3.5.4 Percentual Completo com Marcos de Controle
Este método combina os critérios adotados para o percentual completo com os
critérios dos marcos de controle. As tarefas são controladas em parte pelo método
de percentual completo, até que em determinado momento seja possível identificar
entregas. Nestas entregas serão inseridos marcos de controle, que identificam o
valor que esta entrega irá agregar. Tem como objetivo principal diminuir a
subjetividade dos dados apresentados no método de percentual completo. Na figura
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28 é possível observar que ao final de cada período há o marco que a atividade
estimada deve atingir, como 33, 67 e 100%.
Figura 28 – Exemplo de medição através do percentual completo com marcos de controle

Fonte: Vargas (2011)

3.5.5 Unidades Equivalentes
A medição deste tipo de método será executada a partir da quantidade de
unidades executadas do pacote de trabalho acompanhado. Como exemplo pode-se
citar a realização de um muro de divisa com total de 120,0 m² com o custo total de
R$4.000,00. Se ao final do primeiro período de medição for executado 12,0 m², isso
corresponderá a um valor agregado de R$400,00.
3.5.6 Características Compartilhadas
Este método deve ser empregado quando a realização de uma tarefa tenha
relação direta com a realização de outra, denominada suporte, ou referência. O
percentual executado da tarefa suporte será equivalente ao da tarefa suportada. O
problema deste tipo de critério está na determinação exata das tarefas suportes.
3.5.7 Nível de Esforço
O nível de esforço deve ser executado como controle de tarefas que servem
como apoio para o projeto, ou seja, as tarefas indiretas. Elas não possuem trabalho
físico a ser medido, e nem entregas a serem efetuadas, porém agregam valor ao
projeto. Este critério considera que o planejado foi de fato executado, fazendo com
que o valor agregado (VA) se iguale ao valor planejado (VP). Este critério não está
de fato medindo o desempenho dos serviços indiretos. O controle dessas tarefas
pode ser desprezado caso seu valor total tenha pouca influência sobre o valor do
projeto.
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4 IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Este capítulo tem como objetivo apresentar o cenário atual da construção civil
com relação ao gerenciamento e controle de projetos, a partir da identificação do
nível de maturidade em que as construtoras se apresentam.
Primeiramente o autor buscou entender como as construtoras de diversos portes
planejam e controlam seus empreendimentos atualmente. Para isto foram
entrevistadas pessoas que trabalham na área de planejamento de obras de
diferentes empresas, buscando uma análise qualitativa do cenário atual.
Sabendo-se a forma de gerenciamento das construtoras, é possível identificar se
os quatro passos necessários para gerenciar os processos relacionados à AVA,
descritos no item 2.3, estão sendo cumpridos ou não.
Em seguida foi efetuada uma pesquisa bibliográfica a fim de se identificar o nível
de maturidade das empresas do setor da construção civil.
Apenas após esta contextualização será possível identificar e analisar os
entraves associados à aplicação da metodologia de AVA em obras.
4.1 Análise qualitativa do planejamento de obras das construtoras
A análise qualitativa da forma de gerenciando de projetos nas empresas de
construção civil tem como objetivo verificar a maneira que as obras são controladas,
e se o método da AVA tem sido aplicado, seja ele de forma correta ou não. Para
isto, foram entrevistados profissionais atuantes na área de planejamento de cinco
construtoras, sendo uma delas de pequeno porte, duas de médio porte e duas de
grande porte. O quadro 9 mostra as características das empresas analisadas:
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Quadro 9: Características da amostra do estudo de caso

Empresa
A
B
C
D
E

Tempo de
Mercado
30 anos
12 anos
40 anos
34 anos
70 anos

Porte

Tipo de Construção

Pequeno
Médio
Pequeno
Grande
Grande

Residencial / Comercial
Residencial
Industrial
Residencial
Residencial / Comercial *

* Foi avaliado apenas o braço ligado a construções residenciais e comerciais desta construtora, que
atua em todos os ramos da construção civil.
Fonte: Autor.

Para manter o anonimato das empresas, elas foram identificadas por letras, de
maneira aleatória. A classificação quanto ao porte seguiu as instruções do Serviço
Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que utiliza o critério do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
•

microempresa: empresas que possuem de uma a dezenove pessoas
ocupadas;

•

pequena empresa: empresas que possuem de vinte a noventa e nove
pessoas ocupadas;

•

média empresa: empresas que possuem de cem a quatrocentos e noventa e
nove pessoas ocupadas;

•

grande empresa: empresas que possuem quinhentas ou mais pessoas
empregadas.

Esta verificação não teve o intuito de ser um levantamento estatístico,
caracterizando-se por um levantamento qualitativo da forma de gerenciamento dos
projetos das empresas construtoras.
Durante a análise das empresas, foi verificado se os quatro passos citados no
item 2.3 (definição do escopo, realização do cronograma, elaboração do orçamento
com alocação dos recursos e definição da linha de base) estavam sendo seguidos
da maneira esperada ou não.
A seguir são apresentadas as características destas empresas, bem como sua
forma de planejamento e controle.
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4.1.1 Características da empresa A
Durante a avaliação da empresa A foi possível identificar que, apesar de sua
experiência no mercado, possuía características de empresa familiar, na qual os
donos possuem altos cargos, e são responsáveis por grande parte das tomadas de
decisão da empresa. Desta maneira, parte da estrutura organizacional de torna
pouco profissional, como o planejamento.
O escopo dos projetos da empresa A é definido, porém pouco discretizado,
dividindo o projeto em grandes serviços como Escavação, Fundação, Estrutura,
Alvenaria, e assim por diante. Este é o último nível da EAP, o que a deixa pouco
detalhada.
Esta falta de detalhamento do escopo permite que durante a execução do
projeto surjam incertezas, como diferenciar o trabalho que foi acordado inicialmente
do trabalho novo.
Outro fator que reduz a precisão no controle do escopo é a falta de definições do
projeto na etapa de planejamento. Como exemplo, pode-se citar a falta de
especificação de um piso, desconhecimento sobre o tipo de prumada elétrica (cabos
ou barramento blindado), indefinição do tipo de acabamento da fachada, falta de
especificação sobre o tipo de contenção de terra (prancha de madeira ou placa prémoldada), ou até mesmo a falta de definição do tipo da fundação.
Assim, pode-se dizer que o escopo é mal definido, e por isso não é, e nem
poderia ser controlado adequadamente.
Para a elaboração do orçamento é realizado o levantamento quantitativo dos
insumos dos grandes serviços definidos no escopo. Após estas quantidades totais
serem levantadas, são atribuídos preços unitários a estes insumos. Estes preços
são obtidos a partir de obras anteriores. Como as plantas ainda não estão
totalmente detalhadas nesta fase, o levantamento quantitativo de alguns insumos é
impreciso, como o peso de aço ou volume de concreto.
Em seguida é construído o cronograma físico financeiro, em que a empresa
estima os gastos mensais correspondentes a cada grande serviço. Como cada um
destes grandes serviços possui diversas atividades que não foram discretizadas, o
cronograma é bastante impreciso.
O cronograma mostra apenas em qual período determinado item da EAP vai ser
realizado, mas não define quais são as atividades, e nem quando elas serão

66

executadas. Ele não mostra, por exemplo, o caminho crítico do projeto, aquele cujas
tarefas não têm folga e causará atraso no projeto.
Este cronograma físico financeiro serve como linha de base para o projeto. Para
o acompanhamento da evolução física são realizadas medições mensais, capazes
de fornecer os avanços de cada etapa. Em seguida os valores estimados e
realizados são comparados, para que se saiba a situação do projeto.
O controle financeiro é realizado mensalmente, separadamente ao cronograma.
Neste controle são inseridos todos os gastos incorridos no mês para a obra toda,
sem classificá-los por serviços. Isto impossibilita checar se o levantamento
quantitativo e/ou orçamento foram realizados corretamente. Apenas ao final da obra
é obtido o resultado financeiro, que demonstra se foi gasto mais ou menos que o
esperado.
Nesta construtora os processos de gerenciamento de projetos são pouco
conhecidos, mas não definidos, fazendo que sua maturidade seja baixa, em torno
de zero ou um. A aplicação da AVA nesta construtora é inviável. Para que isto
possa ocorrer, os processos de gerenciamento e controle devem ser aperfeiçoados.
4.1.2 Características da empresa B
Apesar da pouca experiência no mercado, se comparada às outras construtoras,
a empresa B possui processo de planejamento bem definido. Primeiramente, com
as plantas em mãos, a empresa realiza reunião com a equipe de produção para
definir os métodos construtivos e seqüenciamento das atividades. Com isto, é
possível realizar a EAP simultaneamente ao cronograma, através do programa MSProject.
Desta maneira, a EAP é detalhada o suficiente para mostrar todas as atividades
necessárias para realização do projeto, bem como seu sequenciamento,
evidenciando os caminhos a serem seguidos durante a obra.
O cronograma é então aprovado pelo engenheiro da obra. Nele são controlados
apenas os prazos, já que os insumos e custos não são inseridos nas atividades.
Este cronograma tem como objetivo identificar as atividades a serem realizadas,
bem como os seus prazos. Desta maneira, é possível identificar as tarefas críticas,
que podem atrasar a entrega final do projeto.
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Como os custos relativos a estas atividades não estão inseridos no cronograma,
não é possível identificar qual a evolução do projeto em percentuais completos, e
para isto é realizado outro acompanhamento, denominado curva físico/econômico.
Este acompanhamento compara duas curvas, sendo uma de valores previstos e
outra de valores realizados.
Para que estes valores possam ser obtidos, o planejador atribui pesos para os
serviços realizados em locais diferentes. Como exemplo pode-se citar o peso para
executar a estrutura de um determinado pavimento, com relação ao total da obra.
Desta maneira, se este pavimento corresponde a 5% do total da estrutura, que
possui orçamento de R$5.000.000,00, este serviço possui valor previsto de
R$250.000,00.
Os valores previstos são acumulados e distribuídos no tempo, da mesma
maneira em que foram previstos no cronograma, formando a primeira curva do
gráfico físico/econômico. A segunda curva é obtida a partir de medições mensais,
que somam os valores das atividades realizadas no período com o valor acumulado
do período anterior. Assim, é possível obter as curvas de valores previstos e
realizados, para possam ser numericamente comparadas.
O controle financeiro é realizado separadamente, comparando-se os gastos
reais dos insumos, com seus valores previstos no orçamento. Caso os valores
unitários reais estejam em desacordo com os previstos, o orçamento é atualizado.
Esta atualização serve como previsão de gastos. Ao final da obra é verificado se os
gastos incorridos estavam de acordo com o planejado ou não.
Como os processos são claros e bem definidos, caso a maturidade da empresa
fosse avaliada, ela estaria entre 2 e 3. Para que a AVA pudesse ser aplicada nesta
construtora, seria importante que os custos das atividades fossem inseridos no
cronograma, para que a análise de custo e tempo pudesse ser integrada.
4.1.3 Características da empresa C
A empresa C possui porte médio e constrói obras industriais. Assim como a
empresa A, o escopo de suas obras é definido apenas para grandes serviços. Desta
maneira, há pouca precisão no controle das atividades, que não são detalhadas.
Entretanto o escopo é definido com as plantas executivas, facilitando o
levantamento quantitativo para o orçamento.
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Este, por sua vez, é elaborado a partir da quantificação dos insumos necessários
para a construção dos grandes serviços. Como os projetos executivos já estão
prontas nesta fase, o levantamento quantitativo possui bastante precisão. Em
seguida são inseridos os preços unitários dos insumos com base no mercado e nas
obras anteriores da construtora. Multiplicando-se as quantidades levantadas pelos
preços unitários adotados, têm-se os custos totais estimados.
Os custos obtidos são distribuídos no tempo, obtendo-se o cronograma
físico/financeiro. Seus valores acumulados, se dispostos em forma de gráfico,
formarão a denominada curva S, utilizada como linha de base do projeto. Esta curva
contempla apenas os valores globais da obra, fazendo que ela não seja controlada
item a item.
Os valores previstos são comparados com os valores realmente gastos. Desta
maneira, o cronograma físico/financeiro terá duas curvas com valores acumulados:
valores previstos e custos reais. Com isto não é possível verificar se a obra está
gastando mais ou menos, nem se ela está adiantada ou atrasada, cabendo ao
planejador verificar isto a partir de sua experiência. Os resultados são obtidos
apenas com o término da obra, e não são realizadas previsões para o término do
projeto.
As técnicas de gerenciamento de projetos são conhecidas pela equipe de
planejamento, porém não são aplicadas corretamente, caracterizando esta empresa
com maturidade entre 1 e 2. Neste caso, não existiu nenhuma integração entre o
gerenciamento do tempo e dos custos do empreendimento, inviabilizando a
aplicação da AVA para esta construtora. Para que isso se torne possível, é
necessário detalhar melhor a EAP do projeto, construir o cronograma com base
nesta EAP e inserir os custos nas atividades.
4.1.4 Características da empresa D
A empresa D é uma empresa de grande porte que constrói edifícios residenciais
multifamiliares. O escopo de suas obras é bem detalhado, e definido após a análise
de todos os projetos executivos. Após a definição do escopo a construtora avança
no planejamento em duas frentes, de maneira paralela: construção do orçamento e
elaboração do cronograma.
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É feito o levantamento quantitativo das chamadas operações, ou grandes
serviços (estrutura, alvenaria, instalações, entre outras), para que em seguida essas
quantidades sejam multiplicadas pelos seus custos unitários. Desta maneira, é
possível obter o custo previsto para cada uma das operações e do total da obra.
O cronograma é elaborado em programa computacional específico, em que
todas as tarefas demandadas são inseridas, com prazo e ligação. Estas ligações
são responsáveis por sequenciar as atividades de maneira lógica, criando diversos
caminhos para o projeto, inclusive o caminho crítico.
Para que a linha de base seja construída, é necessário que se distribua os
valores previstos no tempo. Para isto, assim como na empresa B, são calculados
pesos para as atividades descritas no cronograma. Estes pesos, multiplicados pelo
valor total das operações, resultam no custo de cada atividade, tornando possível a
distribuição dos custos previstos no tempo. Com isto, a linha de base é definida.
O controle, tanto físico quanto financeiro, é realizado mensalmente. Neste
período, o cronograma é atualizado, demonstrando se os prazos estão sendo
cumpridos adequadamente ou não. Com relação ao controle financeiro, os custos
reais são classificados por competências, sendo utilizada a data de sua aplicação, e
não a data de vencimento. O orçamento é atualizado duas vezes por obra, para que
seu valor seja reajustado.
Com isto, pode-se dizer que o gerenciamento e controle do tempo e custo são
bem definidos e precisos, deixando a construtora com maturidade entre 3 e 4. Como
todos os quatro passos estão sendo seguidos, a aplicação da AVA como ferramenta
de controle pode ser efetuada com sucesso, integrando os dados de tempo e custo.
Desta maneira, o controle da obra seria mais preciso, podendo inclusive dar
previsões sobre o término do projeto de maneira simples e objetiva.
4.1.5 Características da empresa E
A empresa E possui grande porte, e atua em todos os ramos da construção civil.
Como cada ramo da construtora atua independentemente, durante este estudo foi
analisado apenas o setor de obras imobiliárias, que constrói edifícios residenciais e
comerciais.
Em suas obras, o gerenciamento físico é realizado no programa MS-Project, em
que o escopo é discretizado e as atividades são definidas. Elas são interligadas
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entre si, formando uma rede de precedência. Nas atividades são inseridos os seus
prazos e custos. Desta maneira, é possível obter a curva de valores previstos, a
linha de base, através do próprio programa.
O prazo do projeto é controlado a partir do MS-Project, comparando-se as
atividades previstas das realizadas.
O controle financeiro é realizado a partir das competências, em que os custos
são atribuídos às atividades, e na data de utilização dos insumos. Para que isto
ocorra de maneira adequada, é necessário o conhecimento da data exata da
utilização dos insumos, e por isso o estoque é controlado de maneira precisa.
Entretanto a empresa possui algumas dificuldades em controlar alguns itens, como
a alvenaria.
Para os blocos de concreto a construtora optou por controlar o material de
maneira global, sem classificá-los de maneira precisa. Seu valor, assim como na
argamassa, é rateado em diversas atividades. Esta falta de precisão na
classificação adequada do insumo faz que a aplicação da AVA se torne prejudicial,
fazendo que este seja um entrave na sua implantação.
Os insumos possuem seu custo real unitário cadastrado em sistema próprio da
empresa, para que o valor do orçamento seja atualizado mensalmente. Além desta
atualização, os valores a gastar são atualizados duas vezes por ano, checando as
quantidades e os valores unitários dos insumos restantes.
Como os processos de planejamento são conhecidos e aplicados, e sempre que
possível tentam aprimorá-los, esta empresa pode ser classificada com nível de
maturidade 4 ou 5. Ela ainda segue os quatro passos necessários para aplicação da
AVA.
4.1.6 Comentários sobre as empresas analisadas
A construtora de pequeno porte analisada não possuía maturidade alguma em
planejamento de projetos. Nela é realizado cronograma básico para identificar os
prazos dos principais serviços. O acompanhamento é efetuado a partir do
cronograma físico financeiro, levando em conta apenas duas curvas: Valor Previsto
e Custo Real. O controle financeiro é realizado apenas para o valor global da obra,
pois muitas vezes sobram recursos de determinados serviços e faltam de outros.
Não são realizadas estimativas para o término do projeto, e a análise da situação do
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empreendimento é efetuada a partir da sensibilidade do engenheiro ou coordenador,
uma vez que não existem dados suficientes para concluir se haverá prejuízos. Desta
maneira, aplicar a AVA sem antes elevar o nível de maturidade se tornaria falho,
tornando-o um entrave na implantação do método.
As construtoras de médio porte apresentaram divergências, já que a empresa B
possui processo de planejamento bem definido, enquanto que a empresa C utiliza
métodos imprecisos, dando pouca confiabilidade no planejamento e controle de
suas obras. Desta maneira, a responsabilidade está toda em cima da equipe de
produção.
Mesmo que os processos da empresa B fossem a cargo bem definidos, não há
integração entre o gerenciamento de custo e prazo. Para que a AVA fosse aplicada,
seriam necessárias pequenas considerações, como a inserção dos insumos nas
atividades, nível de controle das CAP’s e conhecimento da técnica pela equipe.
Desta forma, a AVA poderia trazer melhorias no processo atual, como previsões
para o término do projeto.
As empresas de grande porte apresentaram elevado nível de maturidade, já que
os processos de planejamento e controle são bem definidos, mesmo que os
gerenciamentos de prazos e custos não estejam integrados. A empresa D declarou
não achar necessária a utilização da AVA em seu planejamento, pois está satisfeita
com seu controle atualmente. A empresa E relatou que o controle de alguns
materiais, como cimento ou blocos de alvenaria, ainda não são suficientes para
apropriar seus custos na EAP, e por isso não é utilizada a AVA. Mesmo assim, esta
técnica poderia trazer precisão ao controle efetuado atualmente.
Além das questões referentes à maturidade das empresas, apenas a empresa E
conhecia de fato os métodos e princípios da AVA, pois ela é utilizada em outros
ramos da construtora. As empresas C e E declararam conhecer o método, mas não
tinham aprofundamento teórico sobre o mesmo. As construtoras A, B e D
conheciam pouco ou nada sobre a AVA. Com isto, pode-se considerar que a falta de
conhecimento da AVA pode ser considerado um entrave para a aplicação do
método.
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4.2 Maturidade das empresas de construção civil
Um dos principais motivos o insucesso ou baixa aplicação da AVA é a falta de
maturidade em planejamento de projetos das empresas. A AVA é uma metodologia
que agrega conhecimento ao planejamento já existente, e caso ele seja deficiente a
tentativa de sua utilização será falha.
A pesquisa de Archibald & Prado realizada com 434 profissionais de diversas
áreas, abrangendo um total de 8680 projetos, identificou que o nível de maturidade
médio das empresas (medido pelo método Prado-MMGP) no Brasil é de 2,60. A
pesquisa foi realizada durante os meses de Setembro e Dezembro de 2012, e a
distribuição percentual da maturidade ocorreu conforme mostra o gráfico 1.
Gráfico 1 – Distribuição percentual dos níveis de maturidade das empresas avaliadas em 2012

Fonte: Archibald & Prado (2012)

A área de atuação da construção civil está entre os três níveis mais baixos de
maturidade dentre as áreas de negócio estudadas, apresentando nível de
maturidade de 2,44. Os resultados do nível de maturidade das organizações de
diversos setores estão demonstrados no gráfico 2.
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Gráfico 2 – Maturidade por área de atuação das organizações pesquisadas

Fonte: Archibald & Prado (2012)

Neste segmento estão sendo consideradas apenas empresas de construção,
porém para a realização de todo o tipo de projeto. Num relatório mais específico
sobre o segmento, no qual são apresentados apenas os dados referentes as
entrevistas realizadas com sessenta profissionais ligados a projetos da construção
civil, o índice de maturidade passa para 2,68. Estes profissionais trabalham em
diferentes segmentos: incorporação, construção pesada (privada), obras públicas,
engenharia (projetos), gerenciamento e outros segmentos.
As maturidades destas empresas estudadas estão distribuídas nos cinco níveis
propostos pelo método Prado de avaliação de maturidade. O gráfico 3 mostra a
distribuição percentual dos níveis de maturidade das empresas de construção civil.
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Gráfico 3 - Distribuição percentual dos níveis de maturidade das empresas de construção civil
avaliadas em 2012

Fonte: Archibald & Prado (2012)

As 51,7% das empresas presentes nos níveis 1 e 2 não possuem nenhum
padrão na aplicação no conhecimento das técnicas de gerenciamento, tornando-as
inaptas para a aplicação correta da AVA, já que ela exige que os processos sejam
bem definidos pela empresa. Isto não significa que as outras empresas com nível de
maturidade 3, ou mais, terão sucesso, mas as chances são maiores.
O gráfico 4 mostra que a medida que o faturamento da empresa aumenta, o
nível de maturidade tende a aumentar também. Isso pode ser explicado pelo fato de
que as empresas de grande porte possuem uma estrutura organizacional suficiente
para otimizar as equipes em diversos projetos, justificando os investimentos
demandados pelo setor de planejamento.
Além disso, as empresas maiores se preocupam mais com o controle e relatórios
gerenciais dos projetos devido a dificuldade dos executivos em estarem atuantes
em todos os projetos da empresa. Isto faz que a alta administração destas
empresas dê mais valor às práticas de gerenciamento de projetos, pois vê os
benefícios que elas podem trazer.
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Gráfico 4 – Maturidade das empresas avaliadas por classe de faturamento

Fonte: Archibald & Prado (2012)

No relatório efetuado para todos os segmentos de mercado, foram comparados
os níveis de maturidade dos projetos estudados com a percepção de sucesso
destes mesmos projetos.
A percepção sobre o sucesso de um projeto pode ser bastante subjetiva, e para
isso, deve-se saber primeiramente quais eram as metas e objetivos do projeto
executado, e comparar com os resultados obtidos. O significado de sucesso total,
sucesso parcial e fracasso podem ser questionáveis, porém abaixo estão descritas
algumas definições dessas avaliações, descritas no modelo Prado:
•

Sucesso total: aquele que atendeu a todas as exigências impostas ao início

do projeto, produzindo os resultados esperados e deixando os envolvidos
satisfeitos;
•

Sucesso parcial: atendeu apenas uma parcela dos objetivos previstos,

obtendo um ou mais resultados aquém do esperado. Provavelmente algumas das
exigências de prazo, custo e qualidade foram excedidas;
•

Fracasso: há uma grande insatisfação dos envolvidos no projeto, porque não

foi concluído ou não atendeu as expectativas desejadas, excedendo o prazo, custo
ou qualidade de maneira inadmissível.
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A maioria das medidas de sucesso de um projeto está relacionada ao nível
operacional, em que o sucesso e falha são determinados pelo seu desempenho de
prazo, custo e escopo.
Entretanto, Sidenko (2006) afirma que deve-se distinguir o sucesso de um
projeto (que não deve ser medido até seu encerramento) e o desempenho do
projeto (que pode ser medido durante o ciclo de vida), e que o sucesso do projeto
não depende apenas de prazo, custo e escopo, pois existem projetos que atendem
a estas três demandas, mas podem ser considerados fracassos por não atenderem
a demanda do usuário.
A figura 29 ilustra os principais itens analisados para avaliação do sucesso em
gerenciamento de projetos. Este gráfico mostra que a medida que a maturidade da
empresa aumenta, a sua percepção sobre sucesso também é elevada,
considerando não apenas os resultados operacionais, mas os estratégicos também.
Figura 29 – Variação do conceito de sucesso de acordo com a maturidade da empresa
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Fonte: http://rncglobal.com/2011/09/project-management-versus-project-governance/

O gráfico 5 mostra a relação da satisfação dos projetos realizados pelas
empresas pesquisadas por Archibald & Prado nos diferentes níveis de maturidade.
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Gráfico 5 – Comparação entre os níveis de maturidade e os projetos de sucesso

Fonte: Archibald & Prado (2012)

É notável que a medida que o nível de maturidade aumenta, os projetos de
sucesso evoluem da mesma maneira. Assim sendo, pode-se dizer que os
resultados obtidos nestes projetos são mais satisfatórios. Isto se deve ao fato de a
empresa possuir o domínio sobre o projeto, tanto na fase de estudo, quanto na
execução, podendo assim agir de maneira precisa sobre as inconformidades
encontradas ao longo da realização do projeto.
Visto que o nível de maturidade na construção civil é baixo, é de se esperar que
a quantidade de projetos bem sucedidos também seja baixa. Para que este cenário
possa ser mudado, as empresas deste setor devem gerenciar e controlar seus
projetos de maneira mais eficaz.
Uma forma de melhorar os processos gerenciais é aplicar as técnicas descritas
no PMBOK, incluindo, se possível, a Análise de Valor Agregado como ferramenta de
controle. Este aprimoramento será executado no próximo capítulo, durante a
aplicação de um estudo de caso.
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5 ESTUDO DE CASO
O estudo de caso foi feito numa empresa de pequeno porte e verificado os
entraves para aplicação da técnica de AVA e suas implicações. Para que o caso
possa ser entendido com clareza, é necessário que se entenda o tipo de projeto
estudado e o ambiente em que está inserido. Vale lembrar que antes de utilizar a
AVA, o autor aplicou os conceitos de gerenciamento de projetos, a partir dos
processos descritos no item 2.3, elevando a maturidade da empresa.
5.1 Descrição da empresa
A construtora e incorporadora estudada está no mercado há mais de trinta anos,
tendo iniciado suas atividades apenas como prestadora de serviços para outras
construtoras. Com o passar do tempo e o sucesso nos negócios, a então
construtora começou a incorporar edifícios, entregando seu primeiro condomínio no
início da década de 90. Desde então já entregou mais de cinco mil apartamentos e
possui cerca de 400 funcionários diretos. A empresa é certificada pelo Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e está estruturada
conforme o organograma mostrado na figura 30.
Figura 30 – Estruturação da empresa do estudo de caso
DIRETORIA

DEPTO. COMERCIAL

DEPTO.
RH

DEPTO.
ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO

DEPTO.

DEPTO.

TÉCNICO

CONTÁBIL

SETOR DE
INCORPORAÇÃO

SETOR DE
PLANEJAMENTO,
CUSTOS E PROJETOS

SETOR DE VENDAS,
ATENDIMENTO AO
CLIENTE, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E MARKETING

SETOR DE COMPRAS

SETOR DE
COORDENAÇÃO DE
OBRAS

OBRAS
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Fonte: elaborado pelo autor

Durante o processo de estudo da empresa e elaboração do trabalho, foram
estudados apenas os processos relacionados ao departamento técnico, mais
especificamente os setores de planejamento, custos e projetos, e o de obras. Estes
setores são os responsáveis pela elaboração dos orçamentos, cronogramas físicofinaceiro e cronograma de obra.
Atualmente o setor de planejamento, custos e projetos é responsável pela
elaboração do orçamento inicial da obra, efetuado logo após a finalização do projeto
de prefeitura. Este orçamento será utilizado para a obtenção do financiamento
bancário, que exige também um cronograma físico-financeiro, e tem a função de
tentar prever os gastos dos elementos construtivos ao longo da obra. São
atualmente construídos pelo coordenador de obras, que possui bastante experiência
nas obras executadas pela empresa.
O cronograma utilizado para o acompanhamento físico desta obra foi feito pelo
autor, com base em experiências passadas, índices da TCPO e da própria
construtora,

e

referência

ao

cronograma

físico-financeiro

efetuado

pelo

coordenador.
Até então, o acompanhamento físico de obras era elaborado de maneira
imprecisa, a partir da comparação dos valores previstos no cronograma físicofinanceiro com as medições mensais executadas pela instituição financeira.
O controle financeiro é efetuado a partir da comparação do que foi gasto com o
orçado. Durante o período de construção, não é possível identificar, a partir destes
dados, se os gastos estão ultrapassando o orçamento ou não. Este resultado é
obtido apenas após a conclusão do projeto.
Esta maneira simples e pouco precisa do acompanhamento de obra se deve ao
fato de a construtora estudada possuir baixa maturidade organizacional e de
planejamento. Com isto, a cultura e os conhecimentos necessários para planejar e
controlar os projetos são escassos, gerando incertezas durante o processo de
monitoramento.
Como a construtora iniciou suas atividades apenas com fornecimento de mão de
obra, em projetos de terceiros, não era necessário o conhecimento em
gerenciamentos

de

projetos

na

mesma

magnitude

que

construtoras

e

incorporadoras. Entretanto, com a evolução dos serviços prestados pela empresa,
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seria necessário que os conhecimentos e processos fossem aprimorados, o que não
ocorreu.
5.2 Descrição do empreendimento
A obra analisada durante o estudo de caso é um condomínio residencial,
composto por uma torre de 3 subsolos, pavimento térreo, 14 pavimentos tipo,
cobertura duplex e barrilete (casa de máquinas e caixa d’água).
Cada pavimento tipo possui 8 apartamentos, sendo 4 deles de 67m² e o restante
de 86m². Esta torre está inserida num terreno de 1182,50m² e possui área total de
construção de 16.782,75 m².
A execução do estudo de caso previu o acompanhamento de apenas algumas
etapas de execução da obra, sendo elas a fundação, estrutura e alvenaria. Este
empreendimento terá fundação em estaca hélice contínua, estrutura de concreto
armado (torre em estrutura convencional e subsolos e térreo em laje nervurada) e
alvenaria efetuada com blocos de concreto.
A obra inteira foi prevista para ser construída em 30 meses a um custo total de
R$23.788.136,76. O quadro 10 demonstra a representação percentual dos serviços
de Escavação, Fundação, Estrutura e Alvenaria.
Quadro 10 – Representação percentual dos itens do estudo de caso

Serviço

Valor Total

Rep.
Percentual

Escavação R$ 589.945,75

2,48%

Fundação

R$ 706.500,90

2,97%

Estrutura

R$ 5.600.197,68

23,54%

Alvenaria

R$ 1.115.426,98

4,69%

TOTAL

R$ 8.012.071,31

33,68%

Fonte: elaborado pelo autor

Juntos, estes itens representam 33,68% do custo total previsto da obra,
justificando o controle aprimorado de suas tarefas.
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5.3 Considerações sobre o estudo de caso
O estudo de caso tem como objetivo aplicar a técnica de Valor Agregado como
ferramenta de gerenciamento de obra, para que os possíveis entraves possam ser
identificados e comprovados na prática.
Este acompanhamento se deu para as seguintes etapas da obra: Escavação,
Fundação, Estrutura e Alvenaria. Esta informação pode ser considerada a premissa
para a elaboração do primeiro dos quatro passos, descritos no capítulo 2,
necessários para a preparação do planejamento para a AVA.
Como a maturidade da construtora era baixa, seus processos gerenciais tiveram
de ser adaptados pelo autor, de maneira a cumprir as determinações previstas para
a realização da AVA do estudo de caso, explicadas no capítulo 2 deste trabalho.
Caso a construtora optasse por elevar sua maturidade, alguns processos teriam
de ser implantados, e isto poderia exigir uma demanda maior de trabalho, que
poderia não ser absorvida pela equipe existente. Com isto, poderia haver aumento
de custos indiretos da construtora, e por isso este procedimento não foi adotado.
Estes possíveis aumentos de custos podem ser caracterizados como um entrave na
aplicação da AVA como metodologia para gerenciamento e controle de obras.
A EAP foi inicialmente realizada no programa computacional WBS Chart Pro
para então ser discretizada no MS Project. Neste programa é possível criar o
cronograma, inserir os recursos nas atividades, definir a linha de base e
acompanhar o projeto.
Para elaboração do cronograma, foram inseridos os prazos e a rede de
precedências das atividades. Os recursos necessários para sua realização foram
previamente cadastrados, para que pudessem ser atribuídos às suas respectivas
tarefas. Como o orçamento utilizado foi efetuado por empresa terceirizada, coube ao
autor apenas distribuir as quantidades e valores dos recursos em cada tarefa do
cronograma, de modo que o valor total de cada etapa de execução se equivalesse.
Com o cronograma finalizado e orçamento locado nas atividades, a linha de
base foi definida no próprio MS Project. Esta linha de base é capaz de fornecer uma
das principais informações para a Análise de Valor Agregado – a distribuição de
valores previstos ao longo do tempo de projeto, para as tarefas e pacotes de
trabalho do projeto. Entretanto, a linha de base é apresentada apenas na forma
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numérica. Por isso os seus valores foram copiados para o programa Excel para que
fosse possível a realização da curva da linha de base.
Os dados para elaboração da curva VA foram obtidos a partir de medições
mensais, utilizando-se do conceito de porcentagens completas, descrito no item
3.5.3. Para o período analisado, foram verificadas as atividades contidas no
cronograma que sofreram avanço, responsáveis por agregar valor ao projeto.
Como a empresa não possui maturidade suficiente para apropriar os insumos
nas atividades, os custos tiveram de ser controlados nas CAP’s correspondentes ao
segundo nível da EAP.
5.4 Coleta de evidências
No contexto de estudos de caso, evidências podem ser definidas como um
conjunto de dados, fatos e/ou descobertas coletados que podem ser significativos
para se chegar às conclusões dos objetivos propostos.
As evidências podem provir de diversas fontes distintas, sendo seis delas
descritas por Yin (2001): documentos, registros em arquivos, entrevistas,
observação direta, observação participativa e artefatos físicos.
Documentos, registros em arquivos e entrevistas são essenciais para a
elaboração da linha de base. Isto se deve ao fato dela ser construída a partir de
cronogramas que dependem de: índices de produtividade, levantamento de
recursos e interdependências de atividades. Estes fatores podem ser retirados de
livros, tabelas, trabalhos, histórico da empresa ou entrevista de outros profissionais
da área.
A observação participativa está presente durante o controle e aplicação da
Análise de Valor Agregado do estudo de caso, uma vez que o autor possui função
dentro do estudo de caso. As demais formas de evidência não foram utilizadas
neste estudo de caso.
5.5 Definição do escopo do estudo de caso
Como citado anteriormente, a execução do acompanhamento de obra via
Análise de Valor Agregado exige que sejam realizadas, anteriormente a ela, quatro
dos processos de Gerenciamento de Projetos: definição do escopo, elaboração do
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cronograma, realização do orçamento e definição da linha de base. Adiante é
possível visualizar os procedimentos efetuados para a realização de cada uma
destas etapas citadas.
O escopo do projeto a ser executado e controlado contém os itens Escavação,
Fundação, Estrutura e Alvenaria da obra em estudo. Apenas esta informação não é
suficiente para definir o escopo, pois está apresentada de forma muito abrangente.
Para resolver esta questão, cada um destes itens foi detalhado em mais um nível,
conforme apresentado na figura 31.
Figura 31 – EAP do Estudo de Caso

Fonte: elaborado pelo autor.

A subdivisão da Escavação foi realizada desta maneira pois os itens Escavação
Mecânica, Tirantes e Locação serão realizados por empreiteiras distintas, ficando
desta forma mais fácil de controlar. O item escavação manual está separado pois
será realizado em uma etapa posterior da obra. Desta maneira, ficará mais fácil a
visualização da rede de procedências do cronograma.
O item fundação foi subdividido em Estacas Hélices e Blocos de Fundação, pois
além de utilizarem métodos construtivos diferentes, a Hélice Contínua será
executada por empreiteira enquanto que os Blocos de Fundação com mão de obra
própria.
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O próximo grande serviço a ser controlado é a execução da Estrutura. Ela é
dividida em três subitens, sendo eles: contenção, estrutura torre e estrutura
periferia. Esta separação ocorreu devido ao fato da mão de obra para execução da
torre ser diferente da equipe de periferia. Esta última será também responsável
pelas contenções, sempre que possível. Porém, como sua execução pode depender
da escavação manual dos taludes, efetuada por empreiteiro, a colocação das placas
pré-moldadas de cortina pode ser feita por este terceiro.
O último item a ser controlado é a execução de alvenaria, que será dividida em
cinco subitens: colocação de tela de amarração, marcação de alvenaria, alvenaria
externa, alvenaria interna e encunhamento. Todos estes itens serão efetuados com
mão de obra própria. Após a colocação da tela de amarração, e liberação da
estrutura para recebimento de cargas, serão executados os itens marcação e
elevação da alvenaria externa, por equipes distintas. A alvenaria externa será
executada por uma equipe diferente da alvenaria interna, para que ela possa ser
adiantada, fazendo que os gastos com proteção possam ser reduzidos. Por isso
houve a separação da alvenaria externa da alvenaria interna. O encunhamento não
será feito juntamente com a alvenaria para que se possa carregar mais a estrutura
com a execução da alvenaria e contrapiso de andares superiores. Este
procedimento é tomado com o intuito de minimizar possíveis trincas na alvenaria.
5.6 Elaboração do cronograma do estudo de caso
A EAP demonstrada acima foi extraída para outro programa computacional, MSProject, para que pudesse ser detalhada em mais um nível, sendo este, o último dos
níveis, também caracterizado como as atividades do projeto. Elas serão
responsáveis pelas entregas dos pacotes de trabalho especificados na EAP.
Assim que as tarefas necessárias para a execução de todo o escopo do projeto
forem especificadas no programa computacional, será necessário distribuí-las ao
longo do tempo. Para que isto ocorra de forma racional, são necessários dois
passos primordiais: estimar a duração de todas as tarefas e criar uma rede de
precedências entre elas. Desta maneira, as barras correspondentes a execução dos
serviços serão automaticamente distribuídos no tempo, conforme mostra a Figura
32, retirada do cronograma do estudo de caso.
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Figura 32 – Cronograma da estrutura torre com suas ligações

Fonte: elaborado pelo autor

Como se pode ver, todas as atividades tiveram suas durações estimadas. Estas
estimativas, sempre que possível, foram realizadas a partir dos índices de
produtividade da própria empresa. No diagrama apresentado nesta mesma figura, é
possível visualizar as atividades dispostas no tempo, bem como a sua rede de
ligação.
Cada uma das tarefas poderia ser subdividida em outras mais (como forma,
escoramento, armação), porém o controle sobre elas exigiria muito esforço, tendo
em vista que cada uma delas teria duração muito curta em comparação ao período
de medição da evolução física do projeto.
Além da visualização gráfica do cronograma, este software será responsável
pela geração dos dados de Valor Planejado (VP). Para que isto seja possível, é
necessário que os custos referentes a cada uma das atividades sejam inseridos
adequadamente. O programa irá distribuir automaticamente os custos previstos de
cada atividade ao longo do tempo de execução da mesma. Os custos de cada uma
dessas atividades foram obtidos do orçamento.
5.7 Elaboração do orçamento do estudo de caso
O orçamento foi feito após a elaboração do projeto de prefeitura para a obtenção
do financiamento bancário. Como os projetos executivos ainda não estavam
prontos, as quantidades tiveram de ser estimadas.
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As estimativas foram efetuadas levando em conta obras anteriores que
possuíam características semelhantes e índices da construtora. Além disso, foi
considerado que a mão de obra para execução de todos os serviços seria
empreitada, pois na época não se sabia se a empresa teria trabalhadores
suficientes para executar a obra.
O orçamento demonstrado na figura 33 foi elaborado numa estrutura analítica
diferente da proposta na EAP deste trabalho, demonstrada na figura 31.
Figura 33 – Orçamento dos itens do Estudo de Caso

ITEM

4

SERVIÇOS

UNIDADE

QUANT.
(A)

VLR.
UNIT.
(R$)
(B)

VLR.
PARCIAL
(R$)
(AXB)

Movimento de Terra

589.945,75

4.1

Locação da obra

vb

1,00

36.892,00

36.892,00

4.2

Escavação mecânica

m³

13.257,20

35,00

464.002,00

4.2.1

Escavação manual

m³

2.070,00

25,00

51.750,00

4.2.2

Reposição de terra

m³

4.3

Reaterro / Apiloamento

m³

5

0,00
1.492,07

25,00

37.301,75

Fundações

706.500,90

5.1

Fundações Diretas

vb

5.2

Fundações profundas

vb

5.3

Fundações especiais

vb

1,00

588.750,00

588.750,00

5.4

Blocos e Baldrames

m³

257,58

320,00

82.425,90

5.5

Escoramento

vb

1,00

35.325,00

35.325,00

6

0,00
0,00

Estrutura

5.600.197,68

6.1

Concreto armado

m²

4.031,65

735,00

2.963.262,75

6.2

Formas

m²

11.673,00

50,00

583.650,00

6.3

Armação

KG

352.764,80

5,40

1.904.929,92

6.4

Cortinas

m³

327,00

360,00

117.720,00

6.5

Controle Tecnológico

vb

1,00

30.635,01

30.635,01

9

Alvenaria

9.1

Elevação / Encunhamento /
Verga

VLR. TOTAL
(R$)

1.115.426,98
m²

20.343,37

54,83

1.115.426,98

TOTAL

8.012.071,31

Fonte: elaborado pelo autor.

Os valores tiveram que ser distribuídos nas tarefas relacionadas no cronograma
do projeto. Para isso, as quantidades tiveram que ser recalculadas para cada
atividade, para que os seus custos pudessem ser cadastrados adequadamente.
Este procedimento pode gerar imprecisões, pois novas considerações são feitas
para a distribuição dos insumos do orçamento nas atividades. A falta de um
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orçamento com caráter operacional, que vise distribuir os insumos da mesma
maneira em que serão utilizados pode ser considerado mais um entrave durante a
aplicação da AVA.
Para exemplificar este processo, é possível imaginar que o volume de concreto
estimado é suficiente para toda a obra. Entretanto, ele tem de ser dividido entre os
diversos pavimentos da obra. Esta divisão pode ser realizada levando em conta o
volume real calculado para cada trecho da obra, isso se os projetos de fôrma
estiverem prontos. Caso contrário, o volume pode ser divido calculando-se a
proporção de área correspondente de cada pavimento, em relação à área total do
empreendimento. Adaptações como esta segunda geram imprecisões nos valores
previstos do projeto.
Como este orçamento foi executado em etapa preliminar, após a elaboração do
projeto de prefeitura, seria impossível efetuá-lo de maneira operacional, por causa
da falta de detalhamento das plantas e definições de projeto. Caso o orçamento
fosse refeito numa etapa posterior, em caráter operacional, o novo valor da obra
poderia se distanciar dos valores estimados durante a viabilidade, causando
desconforto na direção da construtora.
Esta variação temporal existente desde a fase de viabilidade, até o início da
obra, faz com que o planejamento tenha de ser dividido em etapas, gerando outro
entrave no planejamento da obra.
A empresa não possui maturidade suficiente para classificar os custos de
maneira detalhada, fazendo que as CAP’s tenham de ser controladas no nível
ilustrado na figura 34.
Figura 34 – CAP’s do estudo de caso

Fonte: elaborado pelo autor.
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Este nível da EAP possui entendimento fácil, uma vez que ele é pouco
discretizado. Isto torna a classificação dos custos prática, porém pouco precisa.
Quanto mais detalhado for o nível controlado, maior é a dificuldade em saber onde
determinado insumo foi aplicado. Um exemplo disso é a argamassa ensacada, que
poderia ser aplicada para elevação da alvenaria externa ou da interna. Como não
seria possível rastrear alguns insumos desta maneira, o nível da CAP controlado foi
o segundo.
A rastreabilidade de alguns materiais na construção civil não é fácil de ser feita,
e isto pode gerar mais um entrave durante a aplicação do método da AVA como
gerenciamento de obra.
5.8 Definição da linha de base do estudo de caso
Uma vez inseridos os insumos nas atividades é possível definir a linha de base
do projeto. Esta foi construída no programa MS-Project após todo o orçamento ter
sido inserido no cronograma. É extremamente importante verificar todos os dados
antes de se definir a linha de base, pois uma vez que ela foi autorizada, não deve
ser alterada.
Definida a linha de base, o programa fornecerá os custos da linha de base ao
longo do tempo. Este será o responsável pela curva de VP do projeto. Como os
custos foram inseridos em cada uma das atividades, seria possível a realização da
curva de acompanhamento para cada uma, ou para um grupo delas. Entretanto,
para o trabalho em questão, o projeto foi avaliado mensalmente no segundo nível da
EAP. Como já dito, esta escolha se deve ao fato de a construtora não possuir
maturidade suficiente para apropriar os insumos precisamente em níveis mais
detalhados. Desta maneira, foram construídas cinco curvas de linha de base,
conforme apresentado na figura 35.
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Figura 35 – Linha de base do estudo de caso

Linha de base do projeto
R$ 9.000.000,00
R$ 8.000.000,00

R$8.012.071,31

R$ 7.000.000,00

Valor Previsto

R$ 6.000.000,00

R$5.600.197,68

R$ 5.000.000,00

ESTUDO DE CASO

R$ 4.000.000,00

ESCAVAÇÃO
FUNDAÇÃO

R$ 3.000.000,00

ESTRUTURA
ALVENARIA

R$ 2.000.000,00
R$ 1.000.000,00

R$706.500,90

R$1.115.426,98
R$589.945,75

R$ 0,00

Fonte: elaborado pelo autor.

Estas curvas mostram o Valor Previsto VP para cada um dos itens especificados
na EAP do projeto, bem como o seu total. A partir deste momento, cada um dos
itens será controlado individualmente, de forma que possíveis alterações no
desempenho de custo ou prazo possam ser entendidas com mais clareza.
5.9 Critérios no acompanhamento do estudo de caso
A realização do controle de obra via AVA exige que o planejador compare os
resultados de VA e CR com o que foi planejado (VP) e, a partir disso, crie índices
capazes de estimar os resultados finais do projeto. O gráfico VP já foi construído
após a definição da linha de base.
Para a elaboração dos outros gráficos é necessário o conhecimento de quanto
foi executado durante o período de estudo, e o quanto foi gasto para realizar tal
avanço. A determinação destes números depende da forma de medição das
atividades e da forma que será executado o controle financeiro a partir das CAP’s.
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5.9.1 Critérios para medições das atividades
Conforme explicado no Item 3.5, existem vários métodos para a execução das
medições físicas do projeto. A determinação deste critério anteriormente ao início do
projeto é extremamente importante para que não haja dúvidas durante o período de
controle. Desta maneira, cabe ao planejador analisar qual método se aplica melhor
a cada caso. Caso isto não seja definido antes do início do controle da obra,
algumas dúvidas podem surgir quanto às medições de avanço, podendo assim
gerar mais um entrave na aplicação da AVA.
Para o estudo de caso, será utilizado o método de percentual completo, pois
conforme apresentado anteriormente, a determinação de qual parcela da atividade
foi realmente executada no período, pode ser bastante precisa em projetos de
engenharia civil. Isso se deve ao fato de a maioria das atividades poderem ter suas
quantidades mensuradas, dando a possibilidade de se calcular o percentual
completo. Outros métodos podem ser cabíveis, porém nem sempre tão prático.
O método de marcos com valores ponderados não será executado, pois é
indicado para projetos nos quais o prazo de execução da atividade controlada é
maior que o período de medição. Neste estudo de caso, a maioria das atividades
possui prazo de execução menor que 15 dias, período de atualização física do
cronograma. O método da fórmula física poderia ser executado no projeto, porém o
critério na divisão dos valores é bastante subjetivo. Como o período de controle é
maior que o prazo da grande maioria das tarefas, o resultado deste critério teria
pouca diferença ao do percentual completo, uma vez que grande parte das tarefas
seria sempre medida como 0 ou 100%.
Os outros critérios, como o percentual completo com marcos de controle e
unidades equivalentes, demandariam bastante esforço e não trariam maiores
precisões ao critério adotado. Vale lembrar que o mesmo critério utilizado para
avanço do cronograma deve ser adotado para a medição de empreiteiros. Desta
maneira a evolução física do empreendimento fica alinha com a mão de obra de
terceiros, dando maior precisão ao controle.
Os

percentuais

executados

foram

inseridos

no

controle

físico

do

empreendimento. Estas porcentagens foram multiplicadas por seus respectivos
custos estimados, de forma a resultar nos valores agregados das tarefas. Este
controle foi executado para cada atividade contida no cronograma. Estes resultados
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de valores agregados, se acumulados, serão os responsáveis pela geração da
curva de VA.
5.9.2 Critérios de execução do controle financeiro
Conforme descrito no item 2.3.3 o projeto deve ter acompanhamento financeiro
realizado através das CAP’s. Durante o processo de controle do estudo de caso, foi
avaliado apenas o andamento dos itens descritos na EAP do projeto. Isso foi
essencial na determinação de qual nível de trabalho seria considerado para a
inserção dos dados de custo real.
O autor acabou definindo o nível da EAP para o controle financeiro, pois a
construtora não elabora um plano de contas adequado para classificar e controlar
seus custos. A importância deste plano de contas se deve ao fato dele fazer a
integração entre os setores de contabilidade e o planejamento, para que quaisquer
dúvidas com relação à contabilização dos insumos possam ser sanadas. Sua
inexistência gera mais um entrave na aplicação da AVA, pois a classificação correta
dos insumos é fundamental para que as curvas sejam realizadas com precisão.
Os custos do empreendimento foram classificados em Escavação, Fundação,
Estrutura ou Alvenaria. A soma destas CAP’s resulta no valor Total do Estudo de
Caso, o primeiro nível da EAP, assim como demonstrado na figura 34. Estes
valores, se acumulados no tempo, serão os responsáveis pela elaboração da curva
CR do estudo de caso.
A classificação dos materiais na CAP para o estudo de caso é simples, conforme
mencionado no item 5.7. A mão de obra, entretanto, nem sempre é tão simples de
se classificar. Isto porque algumas funções, como a de ajudante, trabalham em
diversas tarefas no período de controle, dificultando a apropriação de seu custo. A
mão de obra terceirizada não sofre este tipo de problema, pois os seus custos são
obtidos a partir da medição dos serviços executados no período.
Outro entrave que pode surgir durante o controle dos custos reais é a definição
da data de aplicação dos materiais. Isto porque cada material possui sua
característica de faturamento, entrega, estocagem e aplicação, dificultando a
criação de uma regra para todos eles. Atribuir o custo real na data errada não
compromete o resultado final do empreendimento, mas faz com que a curva de CR

92

seja distorcida, gerando falsos índices de desempenho de custo, durante a Análise
de Valor Agregado.
5.10

Análise dos resultados da Escavação

Conforme descrito na EAP, a escavação era subdividida em quatro subetapas:
Escavação Mecânica, Tirantes, Locação e Escavação Manual. Este item foi
analisado em dois momentos, sendo a escavação manual verificada num instante
posterior.
Como o orçamento foi elaborado anteriormente à execução dos projetos
executivos, nele não foi previsto a utilização de tirantes para contenção do terreno.
Mesmo assim, este item teve de ser inserido no cronograma, sem nenhum custo
associado, pois o início de outras tarefas dependia de seu término.
A falta de projetos, assim como a inexistência de banco de dados da empresa,
pode fazer que as estimativas, não só da AVA, mas de qualquer planejamento, seja
falha. Estas estimativas erradas podem levar a conclusões precipitadas, como
culpar a produção da obra por eventuais prejuízos.
A utilização dos históricos da empresa é essencial para o aperfeiçoamento dos
índices de produtividade e composição de custos, enquanto que a elaboração de
projetos adequados é fundamental para o aprimoramento do levantamento
quantitativo.
Para o item Fundação, os índices de desempenho não foram calculados, pois
sua maior representatividade (escavação mecânica, tirantes e contenção do terreno)
foi prevista para ser realizada em apenas três meses. Este curto prazo faz que os
índices tenham pouco valor na tomada de decisão, uma vez que eles são
calculados ao final do período de controle (um mês). A escavação manual possui
previsão de ser executada ao decorrer da obra, após o travamento dos perfis pela
estrutura.
A figura 36 exibe as curvas da AVA realizadas para este item.
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Figura 36 – Curvas de AVA para o item Escavação

Acompanhamento da ESCAVAÇÃO
R$ 1.000.000,00
R$ 900.000,00

R$ 886.372,50

R$ 800.000,00
R$ 740.772,50
Custos Acumulados

R$ 700.000,00
R$ 589.945,75
R$ 589.945,75
VP

R$ 600.000,00
R$ 500.000,00

VA

R$ 400.000,00

CR
R$ 300.000,00
R$ 200.000,00
R$ 100.000,00
mai/13

abr/13

mar/13

fev/13

jan/13

dez/12

nov/12

out/12

set/12

ago/12

jul/12

jun/12

mai/12

abr/12

mar/12

fev/12

jan/12

dez/11

R$ 0,00

Fonte: elaborado pelo autor.

A escavação mecânica tinha como previsão início em Janeiro/2012 e término em
Março/2012. Neste prazo seria previsto gastar-se R$ 464.002,00. Entretanto, seu
início real ocorreu apenas em Fevereiro/2012 e seu término real em Junho/2012, e
apresentando custo real de R$ 538.386,55.
Mesmo que seu término real tenha ocorrido em Junho/2012, ao final do mês de
Abril/2012 foi liberada frente de trabalho para a Fundação, fazendo que o efeito do
seu atraso fosse minimizado.
O atraso no início deste serviço, que correspondia ao início da obra, se deve ao
fato de o mês de Janeiro/2012 inteiro ser ocupado pela desmontagem do plantão de
vendas. Mesmo assim, o prazo de execução deste serviço foi maior que o previsto,
devido à baixa produtividade do empreiteiro contratado. Esta baixa produtividade se
deveu à falta de caminhões necessários para suprir a necessidade da obra. Além
disso, esta época do ano possui alto índice pluviométrico, que pode ter tido
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influência no resultado final deste item, mesmo que isso tenha sido considerado nas
estimativas de prazos.
A diferença de custo deste serviço se deve ao grande volume de terra extraído
durante a execução da estaca hélice. Como não se sabia o tipo de fundação na
época do levantamento quantitativo, sua estimativa foi prejudicada.
Ainda neste período de Janeiro/2012 a Março/2012 estava previsto o início e
término dos tirantes de acordo com o cronograma. Como explicado anteriormente,
não estava previsto este item no orçamento, fazendo que todo o seu custo real de
R$ 202.385,95 fosse além do esperado. Os tirantes foram executados entre os
meses de Março/2012 e Abril/2012.
A locação de obra foi efetuada paralelamente a fundação, pois conforme dito
anteriormente, o terreno não estava todo liberado para a sua execução no momento
do seu início. Desta maneira, os seus custos foram associados à execução da
fundação.
A análise isolada das curvas da AVA não é suficiente para demonstrar o que
ocorreu de fato durante a obra, não dando todas as informações necessárias para
possíveis tomadas de decisões. Mesmo assim, ela pode gerar alertas importantes e
fáceis de serem visualizados. Estes alertas são essenciais para que o planejador
foque seu tempo investigando as causas de itens realmente relevantes, evitando o
desperdício de tempo.
Para que as decisões possam ser tomadas adequadamente, é essencial que se
faça outros controles, como a checagem do cronograma e elaboração de quadros
comparativos, como mostrado no quadro 11.
Quadro 11 – Comparação entre datas e valores previstos e realizados

INÍCIO
PREVISTO
Escavação
Mecânica
Tirantes
Locação de
obra

ESCAVAÇÃO (1a ETAPA)
INÍCIO
TÉRMINO
TÉRMINO
REAL
PREVISTO
REAL

CUSTO
PREVISTO
R$
02/01/2012 22/02/2012 13/03/2012 25/04/2012 464.002,00
R$
20/01/2012 01/03/2012 06/03/2012 13/04/2012 R$
14/03/2012 02/05/2012 21/03/2012 11/05/2012 36.892,00
R$
TOTAL
500.894,00

Fonte: elaborado pelo autor.

CUSTO
REAL
R$
538.386,55
R$
202.385,95
R$
R$
740.772,50
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No quadro é possível visualizar as datas de início e término previstos e
realizados, bem como os custos associados a estes serviços, que representam
84,90% do item Escavação.
A

utilização

das

curvas

obtidas

pela

AVA

como

critério

único

no

acompanhamento de projetos não é suficiente para que as decisões corretas
possam ser tomadas, fazendo com que isso seja mais um entrave na aplicação do
método. Informações essenciais, como as tarefas que compõem o caminho crítico
(tarefas que se atrasarem comprometerão a entrega final do projeto), não são
identificadas pelo método, tornando-o insuficiente para tomada de decisões.
5.11

Análise dos resultados da fundação

O item Fundação compreende a execução das estacas e dos blocos de
fundação. A estaca representa 88,33% do custo total previsto, com prazo estimado
de 17 dias de trabalho (pouco mais que três semanas contínuas). Isto indica que o
cálculo dos índices para previsões teria pouca utilidade, tendo em vista que ao final
de 1 mês de acompanhamento deste item, a maior parcela da Fundação estaria
completa.
A fundação realizada foi do tipo hélice contínua, e até o momento do orçamento
não havia esta definição. Para a determinação de seus custos, foi utilizado como
parâmetro o valor da fundação realizada em uma obra feita pela construtora na
mesma rua da obra do Estudo de Caso. O custo da época foi atualizado para o valor
presente através do Índice Nacional da Construção Civil (INCC).
Com isto, chegou-se aos números de VP da obra, com início em Fevereiro/2012,
término em Abril/2012 e custo previsto de R$ 706.500,89.
Na figura 37 é possível visualizar que o verdadeiro início da fundação atrasou
dois meses em relação ao previsto. Isso se deve em parte ao atraso do início da
obra, e a baixa produtividade da escavação, que não permitiu o início da execução
da hélice anteriormente. Nota-se também que eram previstos cerca de dois meses
para efetuar toda a fundação (meses de Março/2012 e Abril/2012 completos),
duração esta cumprida pela equipe de obra (foram utilizados os meses de
Maio/2012 e Junho/2012).
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Figura 37 – Curvas de AVA para o item Fundação

Acompanhamento da FUNDAÇÃO
R$ 1.200.000,00

R$ 1.012.898,90

Custos Acumulados

R$ 1.000.000,00

R$ 800.000,00
R$ 706.500,89
R$ 600.000,00

R$ 400.000,00

VP
VA
CR

R$ 200.000,00

R$ 0,00
fev/12

mar/12

abr/12

mai/12

jun/12

jul/12

Fonte: elaborado pelo autor.

Com relação aos custos, é possível notar que foi gasto muito além do previsto.
Esta ocorrência é explicada pelo fato do valor da Fundação ter sido estimado com
base em obras anteriores. Este tipo de serviço possui grande variação entre obras,
mesmo que elas possam parecer semelhantes e em locais próximos.
Após o término do projeto definitivo, foi notado que seria preciso executar
estacas muito mais profundas do que as estimadas durante o orçamento. Além
disso, foram feitos blocos de fundação com dimensões superiores ao convencional.
5.12

Análise dos resultados da estrutura

A estrutura foi dividida em três itens: cortinas, estrutura torre e estrutura periferia.
Sua execução possui alto risco por ter alto custo, grande responsabilidade e fazer
parte do caminho crítico do cronograma.
As cortinas tinham seu início vinculado à escavação de talude e a trechos de
periferia liberados, representando 2,10% do valor estimado a ser gasto da estrutura
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total (ONT = R$ 5.600.197,68). Além de ter valor muito baixo se comparado aos
demais itens, sua execução foi distribuída ao longo de todo o período do projeto, a
medida que as liberações iam ocorrendo. Desta maneira, sua participação é pouco
efetiva para a análise dos dados obtidos.
Como já dito, o orçamento do projeto foi elaborado a partir de projetos básicos,
sem detalhamento algum. Isto pode prejudicar a análise dos valores previstos e
efetuados item a item. Algumas etapas, como a estrutura e fundação, possuem
maior imprecisão, por se utilizarem de índices tanto no levantamento quantitativo
quanto na composição de custos.
Para o caso estudado, o VP foi superdimensionado, possuindo valores acima do
CR. Além disso, a construtora conseguiu reduzir a equipe de mão de obra,
aumentando as economias na estrutura. Na figura 38 é possível visualizar o
desenvolvimento da estrutura ao longo do tempo.
Figura 38 – Evolução da estrutura do estudo de caso

Evolução da Estrutura
R$ 6.000.000,00
R$ 5.600.197,68
R$ 5.154.936,21

Valores Acumulados

R$ 5.000.000,00

R$ 4.000.000,00

VP

R$ 3.000.000,00

VA
CR

R$ 2.000.000,00

R$ 1.000.000,00

Fonte: elaborado pelo autor.

jun/13

mai/13

abr/13

mar/13

fev/13

jan/13

dez/12

nov/12

out/12

set/12

ago/12

jul/12

jun/12

mai/12

abr/12

mar/12

fev/12

jan/12

R$ -
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A estrutura do edifício tinha previsão de início no mês de Maio/2012, porém foi
iniciado apenas em Julho/2012. Este atraso se deve ao fato da escavação atrasar a
liberação para montagem do escoramento da primeira laje. Pelo gráfico é possível
perceber que a diferença entre as curvas de valores previsto e agregado só foi
reduzida a partir de Janeiro/2013. Isto porque a estrutura da torre foi finalizada neste
período, e sua equipe foi mantida na obra, para que os trechos de periferia dos
subsolos e térreo pudessem ser executados com maior rapidez. Esta decisão
prejudicou o IDC da estrutura, que decaiu a partir deste momento, assim como
demonstrado na figura 39. Outro fator que fez com o IDC diminuísse foi a falta de
qualidade nos projetos executivos, que gerou diversos retrabalhos após a execução
dos serviços.
A falta de qualidade, seja na elaboração dos projetos executivos ou na execução
dos serviços, faz que atrasos e prejuízos inesperados aconteçam, contrariando
qualquer expectativa prevista anteriormente. Por isso, controlar a qualidade é de
fundamental importância para a obra. Como o método não analisa a qualidade do
projeto durante o gerenciamento, isto pode ser considerado um entrave em sua
aplicação.
Nesta mesma figura é possível ver grande variação do IDC e do IDP no início do
projeto. Esta característica se deve a falta de dados suficientes para que o projeto
estabeleça um padrão, e ao fato deste início conter algumas tarefas específicas,
como a colocação de cortinas pré-moldadas de concreto e a construção das
primeiras lajes de subsolo.
Durante esta análise foi possível perceber que a estrutura foi finalizada dentro do
prazo estimado e obteve economia, principalmente devido a imprecisão nos valores
estimados. A utilização da AVA permitiu visualizar de maneira clara os momentos
em que o projeto estava atrasado, e quando teve início a recuperação do prazo.
Caso o IDC mantive-se constante, como aconteceu entre os meses de
Outubro/2012 a Fevereiro/2013 as previsões para o término de projeto seriam
precisas. Como o projeto teve seu prazo recuperado, e alguns retrabalhos, este
índice caiu, piorando o resultado final.
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Figura 39 – Evolução dos índices da estrutura do estudo de caso

Evolução dos Índices da Estrutura
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12

jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13

fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12
IDC 0,93
1,42
1,01
1,00
1,00

jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13
0,99
1,19
1,02
1,22
1,17
1,17
1,23
1,19
1,14
1,12
1,10
1,09

IDP

0,41

0,83

Fonte: elaborado pelo autor
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5.13

Análise dos resultados da alvenaria

O item Alvenaria foi subdividido em cinco pacotes de trabalho, conforme
explicado anteriormente: Colocação de tela, Marcação, Alvenaria Externa, Alvenaria
Interna e Encunhamento. Este item possui custo total previsto de ONT =
1.115.426,98.
Destes pacotes, a Alvenaria interna é o que agrega mais valor ao projeto, com
representação de 61,74% dos custos totais previstos deste item. Logo em seguida
os subitens Marcação e Alvenaria externa agregam 15,10% e 15,74% a Alvenaria.
Somados, estes três pacotes representam um total de 92,58% do item analisado,
fazendo que as análises primordiais para o acompanhamento da alvenaria sejam
feitas a partir deles. Abaixo, na figura 40, é possível visualizar a evolução da
Alvenaria, seguindo os critérios da AVA.
Figura 40 – Evolução da alvenaria do estudo de caso

Evolução da Alvenaria
R$ 1.200.000,00

R$ 1.115.426,98 R$ 1.119.574,87
R$ 1.115.426,98

Valores Acumulados

R$ 1.000.000,00

R$ 800.000,00
VP

R$ 600.000,00

VA
R$ 400.000,00

CR

R$ 200.000,00

Fonte: elaborado pelo autor.

jul/13

jun/13

mai/13

abr/13

mar/13

fev/13

jan/13

dez/12

nov/12

out/12

set/12

ago/12

jul/12

jun/12

R$ -
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A alvenaria tinha previsão de início no mês de Agosto/2012 com a colocação de
tela, que foi começada apenas no mês de Outubro/2012. Este atraso se deve ao
fato da estrutura atrasar a liberação para a alvenaria.
Além de tardio, o início da marcação da alvenaria teve desempenho abaixo do
esperado, que pode ser identificado na menor inclinação da curva de VA em
comparação ao VP. Sua produção foi aumentada com o acréscimo de mão de obra,
fazendo que a curva de VA tivesse sua inclinação aumentada a partir de
Novembro/2012.
Em Janeiro/2013, com o início da Alvenaria Interna, a curva de VA teve outro
aumento de inclinação, indicando a recuperação do projeto. A construtora teve
dificuldade em conseguir a mão de obra necessária para efetuar a produção
estimada, e por isso houve esta demora na recuperação.
O mês de Março/2013, com a Alvenaria Externa quase terminada, parte da
equipe teve de ser removida, por questões estratégicas da construtora. Com isto, a
curva de VA teve um crescimento menor que o esperado, fazendo com que a
recuperação do IDP fosse prejudicada, assim como demonstrado na figura 41. Nela,
ainda é possível ver que o IDC manteve-se próximo de 1,00 durante toda a
execução da alvenaria, indicando que a produção atendeu as expectativas previstas
no orçamento.
A pouca variação do IDC da alvenaria no tempo, faz que a ENT deste item se
torne precisa desde os primeiros momentos.
A alvenaria obteve resultados próximos aos estimados, ao contrário da estrutura,
pois a utilização de plantas básicas durante seu levantamento fornece informações
suficientes para que a quantidade estimada se aproxime da verdadeira.
A figura 41 mostra a evolução dos valores de IDC e IDP ao longo do tempo.
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Figura 41 – Evolução dos índices da alvenaria do estudo de caso

Evolução dos Índices da Alvenaria
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Fonte: elaborado pelo autor.
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5.14

Análise dos resultados do projeto total

O item Projeto Total é a soma de todos os subitens analisados até o momento:
escavação, fundação, estrutura e alvenaria. Ele possui custo total previsto de
ONT=R$8.012.071,31.
Deste valor total, o item Estrutura é o que agrega mais valor ao projeto, com
representação de aproximadamente 69,90% dos custos totais previstos. Além desta
importância de custos, o prazo da estrutura dificilmente poderá ser reduzido devido
às considerações iniciais do projetista com relação aos períodos de escoramento e
concretagem. Isto demonstra que a estrutura é o item com maior risco do projeto.
A falta de projetos executivos na fase de planejamento do projeto fez que os
custos obtidos para Escavação, Fundação e Estruturas se dispersassem do real.
Enquanto os custos reais para os dois primeiros itens foram superiores ao
esperado, os da Estrutura apresentaram valores inferiores, fazendo que o CR do
projeto se aproximasse no VA.
Na figura 42 é possível ver que a curva de CR ficou acima da curva VA entre os
meses de Abril a Outubro de 2012. Este valor começou a decrescer a partir de
Julho/2012,

com

o

início

da

estrutura.

Ao

final

do

projeto

apresentou

CR=R$8.173.782,47.
Nela, ainda é possível perceber que o VA esteve abaixo do VP o tempo todo,
sendo que sua diferença foi diminuída a partir de Outubro/2012, devido a aceleração
da estrutura de periferia, conforme já mencionado anteriormente. Foi também a
partir deste momento que a estrutura começou a apresentar menores IDC.
Este início de projeto com índices ruins se deveu não a falha de execuções ou
gastos excessivos, mas sim aos erros cometidos no levantamento devido a falta de
plantas executivas. Como a AVA exibe, a partir de seus índices, os desvios de prazo
e custo durante todo o projeto, e não apenas ao final dele, os erros nas estimativas
fazem que o controle possa ser completamente prejudicado, fazendo com este erro
se torne um entrave na aplicação da AVA.
A figura 43 exibe a evolução dos índices de desempenho de custo e prazo ao
longo de todo o projeto. Nele é possível ver que o desempenho do projeto estava
aquém do esperado até o mês de Setembro/2012, quando então foram iniciados os
serviços de Estrutura.
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Até o mês de Setembro/2012 qualquer estimativa que fosse efetuada estaria
completamente inconsistente com a situação real da obra. A verdade é que até este
momento, não era possível obter um panorama real sobre a situação do projeto, já
que a linha de base não poderia servir como parâmetro de comparação.
A partir daí, em Outubro/2012, o projeto manteve o IDC próximo de um,
indicando que estava sendo gasto conforme esperado inicialmente. Já o IDP
começou a subir, aproximando-se de um, indicando que projeto tenderia a ser
entregue no prazo, ou próximo dele. Conforme dito anteriormente, a entrega final do
projeto, ocorrida em Julho/2013 atrasou um mês.
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Figura 42 – Evolução total do estudo de caso

Evolução Projeto Total
R$ 9.000.000,00
R$ 8.173.782,47
R$ 8.000.000,00

R$ 8.012.071,30

R$ 7.000.000,00

Título do Eixo

R$ 6.000.000,00
R$ 5.000.000,00
VP
R$ 4.000.000,00

VA
CR

R$ 3.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 0,00

Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 43 – Evolução dos índices para o total do estudo de caso

Evolução dos Índices do Projeto
1,40

1,20

Título do Eixo

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13
IDP
IDC

fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13
0,52
0,63
0,42
0,71
0,62
0,52
0,59
0,54
0,63
0,70
0,79
0,89
0,93
0,95
0,98
0,99
1,00
1,24

Fonte: elaborado pelo autor.
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6 IDENTIFICAÇÃO DOS ENTRAVES
O cálculo dos parâmetros e projeções obtidos via Valor Agregado pode parecer
simples de ser feito, entretanto, durante sua execução é comum deparar-se com
diversos desafios, dúvidas e dificuldades. Lukas (2008) afirma que para uma
empresa adotar a AVA como ferramenta de acompanhamento, ela necessita ter
maturidade sobre o processo de planejamento. Caso a construtora não tenha o
hábito de planejar e controlar suas obras, utilizando os princípios de gerenciamento
de projetos, a utilização da AVA não será bem sucedida. Ele ainda cita dez
principais razões porque a AVA pode não funcionar:
•

Falta de requisitos para saber-se o que tem que ser feito;

•

Requisitos incompletos;

•

EAP não utilizada ou não aceita;

•

EAP incompleta;

•

Planejamento não integrado (EAP – Cronograma – Orçamento);

•

Cronograma e/ou orçamento errado;

•

Gestão de mudanças ineficaz;

•

Sistema de coleta de custos incorreta;

•

Avanço incorreto;

•

Influência e/ou decisão da gerência.

Erros como estes fazem que a técnica seja pouco utilizada, sofrendo inclusive
preconceito por parte dos gestores. Thamhain (1998) apud Vargas (2003) atribui
sua baixa aplicabilidade a diferentes barreiras:
•

Falta de compreensão do funcionamento da técnica;

•

Ansiedade quanto ao uso da ferramenta;

•

Utilização da ferramenta requerendo muito trabalho e consumindo tempo;

•

Ferramentas limitando a criatividade no uso de outras estratégias;

•

Inconsistência da ferramenta com os procedimentos gerenciais/processos de
negócios;

•

Métodos de controle atuando como ameaçadores, no que diz respeito a
liberdade da equipe;

•

O propósito e seu benefício sendo muitas vezes vago e impreciso;

•

Custo de sua implementação sendo elevado;
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•

Experiência anterior fracassada na utilização de outras técnicas;

•

Desconforto com a pouca familiaridade da técnica.

Vargas (2003) afirma que o sucesso ou fracasso da aplicação da técnica de
Valor Agregado não depende de um fator isolado, mas da combinação de diversos
(natureza do projeto, definição do escopo, informalidade no gerenciamento e
resistência a mudança, atratividade e valor da técnica, treinamento e suporte e
apoio organizacional). Entretanto, fatores ligados à estrutura organizacional podem
interferir diretamente, assim como explicado no item 2.4. A empresa pode não
possuir estrutura suficiente, ou dar a devida importância a aplicação do método,
podendo contribuir para o insucesso de sua utilização. Por isso ela deve estar
envolvida e comprometida na utilização desta técnica, podendo assim capacitar e
dar o suporte necessário aos envolvidos no projeto.
Ainda assim, a sua aplicação (correta ou não) pode ser encontrada na
construção civil, principalmente nas grandes construtoras. Isso se deve ao fato de
seu produto possuir escopo, prazo e custo bem definidos, porém nem sempre
detalhados da maneira adequada.
Kerzner (2001) defende que existem três principais razões para a resistência ao
gerenciamento de projetos nas empresas:
•

Visto como simples cronograma para os trabalhadores da operação;

•

Se está no nível dos trabalhadores, executivos não vêem razões para
olharem ao planejamento, falhando em reconhecer as vantagens;

•

Medo de o planejamento competente descentralizar as autoridades,
delegando decisões aos gerentes dos projetos (planejamento), diminuindo
poder e autoridade dos executivos.

Na construção civil, a utilização da AVA ocasiona diversos desafios a serem
superados:
•

Falta de plano de contas para a obra;

•

Falta de integração dos dados;

•

Falta de conhecimento pleno da técnica da AVA;

•

Falta de treinamento de funcionários;

•

Planejamento executado em diversas etapas e por equipes distintas;

•

Falta de padronização no processo de planejamento da construtora.
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Neste capítulo são apresentados doze entraves encontrados durante a aplicação
da AVA em obras de construção civil, que estão separados como limitações da
técnica ou dificuldades na aplicação do método da AVA, buscando explicar a baixa
aplicabilidade desta ferramenta.
6.1 Limitações da técnica
A Análise de Valor Agregado sincroniza e avalia os dados do escopo, tempo e
custo do projeto avaliado. Entretanto, alguns fatores fazem que este método não
seja único para a realização do gerenciamento do projeto. Fatores como qualidade e
tomadas de decisão necessitam de outro acompanhamento externo para que esta
metodologia possa ser adotada.
6.1.1 Falta de Análise da qualidade
Uma das limitações do método é a sua incapacidade de avaliar ou mensurar a
qualidade do projeto que está sendo executado, tendo em vista que ele integra
apenas o escopo, tempo e custo. Desta maneira, o projeto necessita de outra
ferramenta ou metodologia para verificar se as entregas dos pacotes de trabalho
estão de acordo com o esperado.
Vale ressaltar que a incapacidade do método em atribuir a qualidade às
atividades não diminui a importância de sua verificação, uma vez que a falta de
qualidade dos serviços pode gerar retrabalhos, e por consequência, prejuízos e
atrasos não mensurados anteriormente. Solomon (2013) afirma que o VA e o
desempenho de custo podem ser exagerados quando se baseiam no percentual
completo, sem contar a maturidade técnica do projeto em evolução. Assim, a
estimativa ao término pode ser subestimada.
Algumas considerações podem ser adotadas com o intuito de minimizar os
imprevistos causados pela falta de qualidade. Uma delas seria considerar no critério
de medição de avanço físico apenas as atividades liberadas pelo setor de
qualidade, critério este que reduz os prejuízos não identificados e mensurados pela
AVA. Entretanto, a adoção deste critério de medição exige que diversas áreas se
comuniquem de maneira adequada, e o comprometimento com o sistema de
qualidade da empresa seja elevado. Caso contrário, pode-se encontrar distorções
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quanto a situação real da obra. Caso haja atrasos na verificação da qualidade de
determinados serviços, a evolução física considerada não será real.
Na construção civil, a qualidade, assim como o planejamento em algumas vezes,
é visto pela produção como um vilão, pelo fato da possibilidade de denunciar falhas,
atrasos e/ou prejuízos na construção. Por isso, não é incomum deparar-se com
situações em que a produção omita ou altere alguma informação a seu favor.
Este preconceito desenvolvido pela produção pode gerar falta de comunicação e
comprometimento entre as equipes de diferentes setores da empresa, causando
assim atrasos e/ou desvios no controle. Este atraso no controle pode fazer,
inclusive, que as tomadas de decisões sejam também atrasadas, diminuindo sua
eficiência e aumentando os riscos da obra.
Outra possibilidade de minimizar os riscos gerados pela falta de qualidade é
medir os serviços realizados com valor inferior ao real, deixando uma margem de
segurança. Caso o critério de medição de pagamento de empreiteiros seja o
mesmo, esta retenção também faz com que o empreiteiro se sinta no dever de
refazer trabalhos não aprovados pela qualidade, uma vez que uma parcela
significativa do serviço realizado ainda não foi paga. Este critério faz com que haja
uma pequena distorção na evolução física do empreendimento, mas não financeira,
uma vez que o critério de medição para pagamento deve ser o mesmo.
Mesmo assim, um dos fatores cruciais na apresentação de indicadores para
tomada de decisão, além dos custos e prazos, a qualidade não pode ser avaliada
pela AVA. Mesmo que critérios de medição possam levar em conta a qualidade,
minimizando os riscos causados pela falta de qualidade, esta atitude não é capaz de
gerar indicadores, impossibilitando a geração de informação para a tomada de
decisões.
Por isso, uma medida de controle de qualidade deve ser definida pela empresa,
para que possa auxiliar a tomada de decisão em momentos cruciais do projeto.
6.1.2 Estimativas erradas
A realização de qualquer planejamento, não apenas para a AVA, exige que
estimativas sejam realizadas antes do início do projeto, a fim de tentar prever, ou
estimar como será sua execução. Nestas estimativas, é adotado um cenário visto
como provável, considerando-se que alguns desvios possam ocorrer. Desta
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maneira, a curva de Valor Planejado acaba servindo como guia de referência para a
realização de toda a obra, tanto nos objetivos a serem cumpridos, quanto na
comparação do realizado com o previsto.
Este fato aumenta ainda mais a importância na confiabilidade dos dados
utilizados no cronograma e orçamento, fundamentais na construção da curva de
valor previsto. Estas duas atividades de planejamento, utilizam-se de índices de
produtividade e desperdício para a realização da composição de custos e duração
das atividades.
Os índices utilizados no planejamento podem ser retirados de diferentes fontes,
sendo as mais comuns a TCPO e a base de dados da própria empresa. Entretanto,
a possibilidade de pesquisa de índices para a construção civil em diferentes fontes,
não exime a responsabilidade de checagem dos mesmos, uma vez que o
desperdício e, principalmente, a produtividade estão sujeitos a variações.
Estas alterações podem ser encontradas em consequência de alguns fatores,
como cada obra ser exclusiva, a alternância do meio ambiente em que a obra será
executada, grande quantidade de serviços manuais, tecnologia em constante
desenvolvimento, disponibilidade de profissionais capacitados no mercado,
qualidade dos materiais empregados, disponibilidade de equipamentos no mercado
(pode causar alterações em métodos construtivos), cultura da construtora e/ou
empreiteira.
Todos estes fatores que diferenciam cada obra das demais devem ser
analisados por uma equipe experiente, capaz de verificar se os dados e índices
considerados no planejamento são coerentes ou não. Isto pode fazer com que as
falhas nas decisões tomadas durante o planejamento sejam minimizadas.
Outro fator que contribui com as estimativas erradas é o fato de, por vezes, o
início planejamento ser efetuado antes que todas as plantas executivas sejam
finalizadas. Desta maneira, as estimativas se tornam imprecisas.
6.1.3 Tomada de decisão
A tomada de decisão pode ser encarada como medida a ser tomada em um
projeto, com o intuito de diminuir, ou eliminar, perdas e atrasos. Segundo Oliveira
(2004 apud Noro 2012), a tomada de decisão nada mais é, do que a conversão das
informações em ações. Decisão é uma escolha a ser tomada, dentre as diversas
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alternativas existentes, de maneira racional, considerando-se as possíveis
consequências no presente e futuro do projeto. Tem como intuito de seguir ou
alterar ou finalizar o desenvolvimento do projeto com a finalidade de maximizar os
objetivos do mesmo.
A AVA como técnica de gerenciamento de projeto é uma boa origem de
informação para a geração de indicadores para tomada de decisão, a partir da
utilização dos índices de desempenho de custo e prazo. Apesar de conseguir
mostrar déficits, sozinho ele não é capaz de mostrar alguns dos aspectos mais
relevantes do projeto a serem otimizados, para que melhorias significativas no
desempenho do mesmo possam ser realizadas. Sozinho, por exemplo, ele não é
capaz de mostrar as atividades críticas (capazes de atrasar ou adiantar um projeto),
ou as atividades que possuem maior risco para o sucesso do projeto.
Entretanto, como o sucesso na utilização da AVA como ferramenta de controle
exige um grau de maturidade de planejamento elevado, pode-se dizer que outras
ferramentas utilizadas previamente podem auxiliar na tomada de decisões. Um
exemplo seria o cronograma, que contém informações relevantes sobre os prazos
do projeto, e que não podem ser encontrados apenas na AVA.
Isto dá importância ainda maior aos processos prévios a utilização da AVA, que
devem ser claros e precisos, exigindo experiência, dedicação e competência da
equipe de planejamento responsável por eles.
6.1.4 Custo de implantação da AVA
Um dos motivos encontrados para a não utilização da análise de valor agregado
como ferramenta de gerenciamento e controle de obra, é o seu possível custo de
implementação, que pode ser elevado caso a construtora possua pouca ou
nenhuma maturidade no gerenciamento de suas obras. Quando o grau de
maturidade de planejamento da construtora já for elevado, os custos para a
realização da AVA podem ser absorvidos pela equipe já existente.
Estes custos de planejamento podem ser mal vistos pelos executivos da
empresa, pois muitas vezes não conseguem enxergar os benefícios trazidos por
esta área de conhecimento. O planejamento não demonstra nenhum retorno
financeiro direto em seu setor, e as recompensas obtidas em sua aplicação nem
sempre são mensuráveis.
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Esta dificuldade na mensuração se deve ao fato de não se saber com precisão
como o projeto ocorreria caso o planejamento não estivesse presente, nem se as
falhas encontradas durante a execução seriam vistas a tempo. O que se sabe, é
que a falta de planejamento pode contribuir para o insucesso do projeto, assim
como apresentado no item 4.3 Maturidade da empresa.
Wideman (1999 apud Vargas 2003) afirma que um projeto de grande porte
justifica a existência dentro da unidade de planejamento e controle de profissionais
capacitados para coletarem as informações e realizarem a Análise de Valor
Agregado, tornando sua aplicabilidade justificável.
Outro fator que pode contribuir para o possível aumento no custo é o grau de
detalhamento que se deseja ter das informações coletadas e apresentadas pelo
processo. Fleming e Koppelman (2006) alertam que se a estrutura de divisão de
trabalho (WBS) for realizada em pacotes de trabalho muito pequenos, representará
um custo de controle e um volume de papel muito grande. Por outro lado, uma
subdivisão pouco estratificada poderá representar uma diminuição na precisão dos
dados levantados de custos reais e prazos. Assim, a eficiência na aplicação do
método pode estar também ligada a seu custo de implantação, devido ao nível de
controle que será realizado.
Wideman (1999 apud Vargas 2003) sustenta que a técnica é conceitualmente
atrativa, porém requer grande quantidade de esforço em sua manutenção,
necessitando de uma equipe qualificada para compreender e proporcionar
informações confiáveis. Afirma também, que diversos gerentes de projetos não
consideram a análise uma adequada relação custo-benefício.
Alguns custos para a implantação da Análise de Valor Agregado como
ferramenta de gerenciamento podem não ser tão claros assim. A sua aplicação
exige algumas mudanças de hábitos e cultura da empresa, que demandam tempo
até ocorrerem. Dentro do período em que ocorre a mudança pode ser que os
objetivos da técnica e da nova filosofia não sejam tão claros, e, por conseguinte, o
gerenciamento e controle sejam falhos também. Porém à medida que as
dificuldades são encontradas e solucionadas, os benefícios da ferramenta
enriquecem o acompanhamento do projeto.
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6.2 Dificuldades na aplicação do método da AVA
Além das limitações da técnica de AVA, que podem ser supridas com a
utilização de outros elementos de planejamento, durante sua aplicação são
encontradas diversas dificuldades, podendo gerar frustrações ou até mesmo
abandono da utilização deste método de gerenciamento. Por isso, o pleno
conhecimento da técnica e possíveis desafios na sua utilização devem ser
compreendidos pelo gestor.
6.2.1

Falta de maturidade de planejamento

Um dos principais motivos para o sucesso na aplicação da AVA é a maturidade
organizacional e de planejamento da empresa. Como visto no item 4.2, a
maturidade nas empresas do setor da construção civil é baixa, principalmente nas
empresas de médio e pequeno porte. Isto contribui com a imagem negativa que o
método possui sobre sua aplicabilidade em projetos de construção civil. Por isso, é
necessário que a construtora possua, pelo menos, a linguagem e metodologia das
técnicas de gerenciamento de projetos padronizadas, atingindo um nível 3 de
maturidade.
Para que a empresa possa elevar seu nível de maturidade, os executivos
(gerentes e diretores) necessitam ver os benefícios que as técnicas de
gerenciamento e controle podem trazer para a empresa e para o sucesso do
projeto. Enxergando as vantagens na utilização das boas práticas de planejamento,
os investimentos em treinamento e capacitação dos funcionários deixam de serem
vistos como desperdícios, e passam até a ser incentivados.
A aplicação dos princípios básicos em gerenciamento de projeto faz a
maturidade aumentar. Com relação à AVA, a aplicação pode nem ocorrer caso a
empresa em questão não tenha maturidade organizacional.
6.2.2 Falta de conhecimento pleno da técnica
Os conceitos para a aplicação da AVA como ferramenta de gerenciamento de
projetos são bastante simples, e por isso pode passar a impressão que sua
aplicação seja simples também. Esta visão sobre a simplicidade desta ferramenta
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faz que não se julgue necessário investimento em treinamentos internos e/ou
externos dos funcionários, o que é um erro.
Estes treinamentos devem destacar não apenas os conceitos da técnica, mas
também as possíveis dificuldades a serem encontradas, bem como suas soluções,
possíveis adaptações da técnica, definições do fluxo de informações internos da
empresa, atribuições de responsabilidades e destaques para os benefícios e
importância de sua aplicação.
Oliveira (2003) destaca que para se obter informações confiáveis na utilização
da AVA, toda equipe deve estar empenhada e em condições de fornecer tais
informações. Ele diz ainda que deve haver conscientização de que a métrica e as
técnicas de controle de projetos não tem caráter punitivo, mas sim produtivo.
Desta maneira, o investimento em treinamentos é imprescindível para o sucesso
na aplicação da AVA, que deve ser apoiado pela alta gerência. Sem que ela dê a
devida importância para a técnica, visando os benefícios que podem trazer no
controle dos projetos da empresa, os treinamentos dificilmente serão realizados da
maneira e na freqüência que devem ser. Além disso, os relatórios apresentados
devido à aplicação da AVA devem ser utilizados para avaliar o projeto, e não os
indivíduos.
6.2.3 Planejamento efetuado em diferentes etapas
O planejamento de projetos na construção civil é realizado em diversas etapas,
sendo iniciado na fase de estudo de viabilidade do empreendimento até o
planejamento operacional, que visa atender à produção da obra.
Durante este processo, diversos setores da empresa são utilizados, durante
diversos momentos diferentes. Isto pode causar incompatibilidade entre alguns
dados, como principalmente alteração nos custos estimados devido a inflações ou
falta de detalhamento do projeto.
O fluxograma apresentado na figura 44 demonstra o processo evolutivo do
planejamento em projetos de construção civil.
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Figura 44 – Fluxograma do processo evolutivo do planejamento na construção civil

Fonte: Goldman (2005)

Como se pode ver, a primeira etapa para a realização de um novo
empreendimento é o estudo de viabilidade. Para ilustrar este processo, pode ser
dado um exemplo da incorporação imobiliária. Os setores financeiro e comercial
verificam quais os possíveis custos (terreno, impostos, custos indiretos, custos da
obra). Além disso, é estimado o valor de vendas das unidades, para que a margem
de lucro calculada esteja de acordo com os valores pretendidos pela construtora /
incorporadora. Nesta etapa do planejamento, o maior e mais impreciso custo é o da
obra, que é calculado a partir do valor médio de custo da construção por metro
quadrado para determinado padrão de acabamento e local de construção. Neste
processo ainda não se tem nenhum projeto executivo, apenas alguns básicos,
utilizados para incorporação da obra.
Não é dada a devida importância ao planejamento na fase de estudo de
viabilidade. A ansiedade na compra do terreno, incorporação da obra e início das
vendas, assim como a falsa ideia de economia (em projetos e planejamento) faz que
os valores estimados para o custo da obra estejam sujeitos a uma grande faixa de
erro.
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Estes erros podem ser agravados na próxima etapa do planejamento, que é
realizado antes do início da obra. Nesta etapa as equipes de planejamento,
produção, financeira e de suprimentos realizam o orçamento e cronograma
utilizados como meta. O ideal seria que as plantas executivas estivessem prontas,
para que o levantamento quantitativo para realização do custo estimado, e o prazo
de execução da obra possa ser realizado com precisão. Entretanto, nem sempre
isto é possível, seja devido à antecipação do início da obra, atraso na entrega das
plantas ou falha da coordenação de projetos. Caso isto ocorra, esta fase do
planejamento também está sujeita a erros devido à imprecisão das plantas.
Outro fator que pode prejudicar o desempenho do planejamento operacional é a
imposição de condições pela diretoria ou gerência da empresa. Como a etapa
anterior, referente a viabilidade do empreendimento, é realizada de maneira
imprecisa, caso o orçamento final da obra não se aproxime com o valor estipulado
inicialmente, este valor meta pode ser alterado devido a exigências da alta gerência
ou diretoria, feitas a partir de subjeções como preço médio de construção. Isto faz
com que os dados estimados sejam “maquiados” para satisfazer as necessidades
dos superiores, fazendo com que esta nova estimativa não possa ser cumprida.
Estes fatores podem ser considerados cruciais para as discrepâncias encontradas
entre o custo previsto e custo realizado.
6.2.4 Integração de diferentes EAP
A etapa de planejamento da obra, a ser realizada antes de seu início, é uma
tarefa que envolve diferentes setores da empresa, como suprimentos, planejamento
e produção. Muitas vezes, a comunicação e a integração deste diferentes setores
não são efetuadas de maneira adequada, podendo diferentes EAPs para o
planejamento e para o orçamento.
Isto acontece, principalmente, pelo fato de o orçamento não ser realizado em
caráter operacional, levando em conta os prazos e forma de execução dos serviços.
Barnes e Thompson (1971 apud Kern 2005) diz que os orçamentos tradicionais não
passam de uma simples lista de preços estimados de elementos construtivos, sem
considerar custos relacionados aos métodos e duração das atividades de produção.
Por isso, caso o orçamento não seja realizado na mesma estrutura analítica do
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cronograma, é necessário que se faça essa alteração inserindo os valores do
orçamento proporcional a cada uma das atividades distribuídas no tempo.
A inserção do orçamento no cronograma é uma tarefa fundamental para que a
curva de Valor Previsto seja realizada para a Análise de Valor Agregado. Este
procedimento, bastante trabalhoso, deve ser realizado com bastante cautela, pois
servirá, inclusive, para conferir as quantidades levantadas pela equipe/empresa de
orçamento.
O orçamento costuma ser distribuído em grandes serviços, onde cada um deles
apresenta os recursos necessários para sua execução global. Desta maneira, não é
possível identificar a quantidade exigida para cada atividade ou ambiente de
trabalho. Pensando no item Estrutura ele poderia ser distribuído em concreto, forma,
armação, cortinas e controle tecnológico. Para apropriar estes insumos contidos no
orçamento, é necessário que se levante todas as quantidades necessárias para
realizar cada uma das atividades contidas no cronograma. Ao final deste processo,
é importante que se some as quantidades levantadas, para conferir se está de
acordo com o orçamento realizado. Caso as quantidades comparadas sejam
semelhantes, o levantamento executado deve ser apropriado no prazo de execução
previsto pela correspondente atividade. Desta maneira, é realizada a curva de Valor
Previsto.
É comum que as quantidades levantadas pela equipe de orçamento não se
igualem com a soma das quantidades distribuídas pelo planejamento, devido a falta
de detalhamento das plantas e das considerações adotadas para cada uma das
equipes. Caso isto ocorra, deve-se chegar num consenso de qual consideração será
adotada como base, de modo que os dados fiquem compatíveis com as
características do projeto. Isto deve ser realizado antes do início da obra, pois
durante a execução da mesma, a linha de base não deve ser alterada.
Esta distribuição do quantitativo, previsto no orçamento, nas atividades do
cronograma é uma tarefa que demanda bastante esforço e cuidado, devido a
grande quantidade de serviços contidos no cronograma.
O desejável seria que o orçamento fosse realizado de forma operacional, em que
os custos envolvidos fossem levantados de acordo com as tarefas necessárias para
as entregas dos pacotes de trabalho.
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6.2.5 Atribuição dos custos reais na EAP
Um dos grandes desafios na aplicação da Análise de Valor Agregado é na
correta atribuição dos custos reais. Este processo deve estar integrado tanto com a
Engenharia (para saber-se onde e quando os insumos foram aplicados) quanto com
a contabilidade, para compatibilizar os dados das diferentes áreas, evitando
distorções.
O primeiro passo necessário para que se tenha um bom planejamento e controle
de obras é a organização. A construção de um modo geral é um serviço complexo
que deve ser bem caracterizado quanto aos seus insumos (materiais, mão de obra e
equipamentos). É baseando-se nesse fato que se verifica a necessidade de um
plano, discriminando-o e procurando-se organizar as várias fases de execução da
obra e, ao mesmo tempo, englobando tudo que afete diretamente a construção.
Esta organização pode ser chamada de Plano de Contas da Construção
(GOLDMAN, 2005).
A classificação do custo é realizada pelo almoxarifado, pela pessoa responsável
pelo recebimento do material ou pelo pessoal administrativo responsável por lançar
a nota fiscal no sistema da empresa (caso a empresa possua algum sistema de
gestão). A classificação também é demonstrada na própria nota fiscal, que recebe
um carimbo em seu verso com as principais informações (data de recebimento,
classificação fiscal, responsável pelo recebimento, número do contrato ou pedido).
Neste processo de custeio, em que os custos são associados a alguma conta do
Plano de Contas (ou EAP) encontra-se diversas dificuldades como funcionários
incapacitados para realizar esta tarefa, falta de comprometimento dos funcionários
em fazer a atribuição correta, nomenclaturas utilizadas no plano de contas capazes
de gerar dúvida, plano de contas extenso e dificuldade no entendimento da EAP.
Parte destes problemas poderia ser resolvida com treinamentos, que devem ser
periódicos para que os funcionários visualizem a importância de tal procedimento,
que afeta não apenas os dados para o gerenciamento e controle da obra, mas
também todo o banco de dados da construtora. É importante que também haja
explicações sobre a forma que a EAP e o Plano de Contas são distribuídos, para
que na hora da classificação do material as dúvidas sejam minimizadas. O ideal
seria que o plano de contas fosse integrado com a EAP, conforme sugerido no item
4.2.7.
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Mesmo com treinamentos, é possível que surjam dúvidas no momento da
classificação. Para que ela não seja feita de maneira equivocada, o responsável por
este procedimento não deve hesitar em pedir ajuda para seu superior, para a equipe
de planejamento ou mesmo para o engenheiro da obra.
Um fator bastante importante para motivar a apropriação correta dos insumos é
a utilização de uma linguagem simples na nomenclatura dos itens do plano de
contas e/ou EAP, fazendo que possa ser entendido por todos. A recorrência de
dúvidas na classificação é um forte indício de que o problema pode estar na
nomenclatura ou forma de distribuição da EAP, e não na falta de conhecimento ou
prática do funcionário.
O nível em que a EAP é controlada deve ser definida pelo planejamento, levando
em conta a maturidade da empresa no processo gerencial e a atribuição de
responsabilidade deste elemento. Quanto mais baixo foi o nível, maior será o
trabalho para o controle, e maior deve ser a maturidade da construtora. Entretanto,
a medida que o controle é efetuado de maneira mais detalhada, maior é a precisão
sobre controle da obra, podendo gerar relatórios mais eficientes e auxiliar o
processo de tomada de decisões. Além disso, cada pacote de trabalho na EAP deve
possuir apenas um responsável.
6.2.6 Distribuição dos custos reais no tempo
Uma das maiores dificuldades no acompanhamento do Valor Agregado é
conseguir distribuir os custos reais no tempo. Isto porque, por definição, os custos
são diferentes dos gastos. O custo deve ser apropriado no momento em que o
serviço foi executado, o material foi aplicado. Enquanto isso, os gastos são
realizados nas datas de vencimento da nota fiscal emitida, e servem para realização
do fluxo de caixa.
Materiais que possuem alto custo devem ter atenção especial, uma vez que
qualquer variação temporal entre a contabilidade e o planejamento podem gerar
distorções no acompanhamento da AVA. O custo do material pode ser contabilizado
totalmente na data de recebimento do mesmo, ou pode ser considerado como em
estoque, e passar a ser custo apenas na data de sua utilização. Para Cabral (1988
apud Knolseisen 2003) custos só são originados quando ocorrem o consumo dos
bens e serviços no processo produtivo. Exemplo: quando o material está em
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estoque já houve gasto, porém seu valor só será custo quanto ele for utilizado na
construção.
A maneira mais precisa de se fazer esta distribuição de custos seria alocar todos
os recursos exigidos para cada uma das atividades, verificando os estoques ao final
de cada período de controle (mensalmente). Entretanto, este tipo de controle exige
bastante esforço e precisão, uma vez que alguns dos materiais na construção civil
são difíceis de serem controlados.
De acordo com o Defense Acquisition University (2010) em sustento do
programa de gerenciamento de AVA, o sistema de contabilidade deve ser capaz de
relatar os custos incorridos no trabalho executado. Nem todos os sistemas de
contabilidade são projetados a fazer isso e, se uma EAP não foi realizada, a
capacidade pode nem existir.
A dificuldade encontrada no controle de estoque dos materiais se deve por
diversos motivos, como diversidade na aplicação do material (cimento, argamassas,
areia, brita), grande rotatividade no estoque (blocos para alvenaria, pregos) ou
dificuldade na mensuração (areia lavada, desmoldante). Este controle preciso dos
insumos estocados exige bastante esforço e competência por parte do almoxarife e
encarregados da obra, fazendo que o custo exigido no controle possa ser elevado.
Além disso é necessário treinamento para capacitação do administrativo da obra
para que seja possível realizar tais procedimentos da maneira adequada.
A hipótese de considerar que a obra não terá estoque de material faz que a
agilidade nos processos de controle de materiais da obra e contabilidade da
empresa seja elevada. Entretanto a precisão nos dados obtidos e relatórios gerados
não possuem tanta eficiência. Uma solução seria criar uma curva de Custos Reais
Estimados, em que os principais materiais verificados em estoque possuem seu
custo desapropriado, temporariamente, para que se tenha uma perspectiva mais
realística sobre o cenário atual do projeto.
Segundo a Humphrey’s Associates (2011) antecipar custos pode gerar falsas
impressões. Exemplo: se a estrutura for orçada acima do real, pode-se gerar dados
dizendo que o avanço foi realizado de acordo com o custo orçado, porém na
realidade ele é bem menor, uma vez que a estrutura agrega menos valor ao projeto
do que o previsto. Caso este erro seja proposital, para se antecipar pagamentos da
financiadora, por exemplo, é importante que o gerente do projeto tenha consciência
disso, evitando assim que as expectativas sobre o desempenho do projeto sejam
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elevadas. Caso ele também queira um cenário real sobre o andamento, pode fazer
dois planejamentos: um para a financiadora, e outro para controle interno.
Entretanto, esta medida fará que o trabalho seja quase que dobrado, elevando
assim os custos de planejamento do projeto. Este planejamento interno poderia
utilizar a curva de custo real estimada para controlar o projeto.
A figura 45 mostra três curvas de custos reais de materiais no tempo, sendo a
vermelha a curva referente a materiais pedidos, a azul a curva de materiais
recebidos e a verde a curva de materiais aplicados.
Figura 45 – Curvas dos tipos de custeio de materiais no tempo

Fonte: Defense Acquisition University (2010)

Caso a contabilidade da empresa opte por realizar o lançamento dos custos na
data de recebimento do material, a curva de custos reais deve utilizar os custos
obtidos na curva azul. A diferença entre a data de recebimento e data de aplicação
pode gerar alguns relatórios distorcidos, que podem ser compensados das
seguintes maneiras:
•

Construção do orçamento levando em conta formas de pagamento: uma das

maneiras de se minimizar os impactos gerados pelas distorções entre a data de
recebimento e aplicação do material, é fazer o controle de estoque dos materiais.
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Isto resolveria o problema dos revestimentos cerâmicos, por exemplo, em que todo
o material é entregue antecipadamente, estocado na obra e aplicado de acordo com
a execução da obra. Neste caso, as curvas de valor previsto e custo real
confrontariam dados equivalentes. Entretanto, deve-se ter conhecimento que se
todo o material tiver seu valor agregado antes da execução, no momento de
recebimento do material, uma parcela de medição deste serviço já foi executada, de
acordo com este critério. Vale lembrar que este é um critério para facilitar o sistema
de contabilidade da construtora, podendo prejudicar a precisão dos dados de
acompanhamento (pode-se obter valores adiantados em relação a realidade, porém
as três curvas da AVA consideram o mesmo adiantamento, não havendo distorções
entre elas);
•

Construção da curva de custo real estimado: a elaboração desta curva

consiste em estimar o quanto que realmente foi aplicado, não levando em conta o
que foi recebido pela obra. Ela não tem nenhum valor contábil, e é apenas uma
correção do custo real considerado pela contabilidade. Humphrey’s (2012) descreve
que esta substituição não deve causar grandes variações, a não ser que haja um
verdadeiro problema de custo, que deve ser analisado. Vale lembrar que, após a
correção ser feita para análise adequada dos dados, os valores originais devem ser
repostos para que ao final do processo não haja divergências entre o custo real
considerado pela contabilidade e o custo real considerado pelo planejamento. A
curva de custo real estimado se assemelharia a curva de custo real caso a
contabilidade considerasse como custo apenas os insumos que já foram utilizados.
Estas compensações devem ser executadas apenas para os casos em que a
construtora não seja capaz de fazer a contabilidade da maneira adequada, levandose em conta a data de aplicação do material, e não a data de recebimento do
mesmo. A integração entre o planejamento e contabilidade tem fundamental
importância no processo de gerenciamento de obras, principalmente se for utilizada
a AVA. Isto porque, ao final do período de controle, normalmente mensal, os valores
obtidos como custo real não devem se distorcer entre estes dois setores da
empresa. O ideal é que a comparação seja efetuada mensalmente para que ao final
da obra não haja divergências.
Humphrey’s (2012) afirma que as variações causadas pelo pagamento tardio (ou
antecipado) somem ou são minimizados uma vez que o material pago possui seu
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valor agregado no sistema. A intenção de se utilizar o CR estimado é garantir que o
CR registrado seja semelhante ao VA.
Abaixo será explicado como alguns dos principais materiais utilizados em obra
podem ser contabilizados para que os valores de custo real da obra sejam
atribuídos às datas corretas:
•

Concreto: tem fatura emitida a cada dez, quinze ou trinta dias, em que estão

incluídas todas as concretagens efetuadas neste período. Além disso, possui
pagamento parcelado. Como este insumo possui parcela bastante significativa
sobre o custo total da obra, principalmente em obras imobiliárias e comerciais, sua
atribuição deve ser precisa. Deve-se atribuir o valor exato de concreto na data
correta de cada concretagem;
•

Aço: atualmente, a maioria das construtoras solicita aço cortado e dobrado

para fazer as suas obras. Isto facilita o processo de contabilidade deste insumo,
uma vez que cada pavimento terá um pedido, ou programação, e cada um destes
pedidos terá sua nota fiscal específica. Desta maneira, fica fácil atribuir o custo real
deste insumo na data correta de sua aplicação. Esta precisão é necessária devido
ao fato deste insumo ser bastante oneroso para a obra. Pode haver casos em que a
construtora opte por estocar uma quantidade elevada de aço na obra,
principalmente se houver previsão de reajuste de preço. Neste caso, o desejável
seria que para cada pavimento, ou etapa construtiva, seja realizado um pedido
diferente, mesmo que para a mesma data de entrega, para que o fornecedor emita
uma nota para cada um dos pedidos solicitados. Desta maneira, a atribuição dos
insumos nas diferentes atividades é simples de ser feita. Caso a construtora opte
por receber barras retas, efetuando o corte e dobra na obra, a forma mais simples
de se gerar os custos, é levantar o valor estoque existente ao final do período de
controle e subtrair do valor estimado no período anterior. Assim é possível saber o
quanto se consumiu de aço naquele período;
•

Fôrma: os edifícios com estrutura convencional, em geral, apresentam

pavimentos tipos, em que a fôrma, normalmente de madeira, é reaproveitada
diversas vezes. Como a fôrma de madeira é comprada antes do início da estrutura,
é necessário que o orçamento, planejamento e contabilidade estejam integrados,
para verificar como será realizado o custeio de insumo, uma vez que a compra é
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feita antecipadamente, e sua aplicação é realizada diversas vezes. Deve-se fazer
um rateio do valor total para todos os pavimentos;
•

Blocos para alvenaria: a utilização deste insumo possui grande rotatividade,

devido ao número elevado de entregas e utilização na obra. Isso faz que o controle
preciso sobre a utilização de cada bloco, ou entrega, seja complicada e onerosa.
Caso a construtora não possua recursos suficientes para gerenciar o estoque deste
tipo de material, para que sua atribuição seja precisa, é possível adotar algumas
considerações para facilitar o custeio deste insumo. Como a rotatividade deste
material é alta, e as obras não armazenam grandes volumes de materiais, pode-se
considerar que todo o material recebido é utilizado imediatamente, ou com alguns
dias de folga. Desta maneira, tudo o que chegou naquele período de controle, foi
utilizado naquele mesmo período, podendo assim fazer um rateio dos custos destes
insumos para os serviços executados neste intervalo de tempo. Esta consideração
pode trazer pequenos desvios, pois sabe-se que parte do material não é utilizado
imediatamente.

Entretanto, estes desvios não são suficientes para distorcer as

análises dos resultados, uma vez que o valor unitário deste material é baixo, sua
grande maioria é utilizada até a próxima entrega e as entregas possuem intervalo
muito menor que o período de controle da AVA;
•

Ensacados: os ensacados (argamassas e cimento) possuem as mesmas

características do bloco para alvenaria. O alto consumo faz que haja grande
rotatividade do material, que possui baixo valor unitário. Portanto sua forma de
custeio pode ser a mesma;
•

Azulejo e pisos cerâmicos: a compra e entregas das cerâmicas são efetuadas

antes do início de sua aplicação, fazendo que todo o material seja estocado na obra.
Isto faz que exista a necessidade do controle do estoque, verificando a quantidade,
local e tempo em que está sendo consumido. Desta maneira, o custo deste material
deve ocorrer gradualmente a medida que é aplicado, mesmo que a entrega tenha
sido total. Deve ser feita a mesma consideração para a contabilidade;
•

Elevador: a contratação do elevador é efetuada antes da finalização dos

projetos executivos de estruturas, pois elas necessitam dos tamanhos dos poços
fornecidos pelo detalhamento técnico da empresa a ser contratada. O seu
pagamento é feito em diversas parcelas. Entretanto o elevador é instalado ao longo
da obra, quando grande parte das parcelas já está quitada. Isto gera defasagem

126

entre a curva de pedido de compra e as curvas de recebimento e aplicação. Além
disso, o elevador possui alto custo, fazendo que esta defasagem seja significativa,
exigindo que haja um consenso na forma de custeio deste equipamento, já na fase
de planejamento da obra. Isto porque, deve-se ter certeza que este insumo tem seu
valor agregado à medida que os pagamentos são efetuados ou apenas durante sua
instalação. Esta informação deve estar presente no cronograma, no qual os valores
previstos do elevador devem estar inseridos na data correta, no controle da obra,
em que os valores de custo real são inseridos da mesma maneira do cronograma, e
na contabilidade, que deve custear o elevador da mesma maneira que o controle, de
forma a evitar incoerência entre todos os setores. Considerar que o valor do
elevador seja agregado apenas durante sua instalação faz que a evolução física
deste respectivo período seja bastante elevada, pois o elevador é montado em um
curto intervalo de tempo (entre 45 e 60 dias normalmente) se comparado ao seu alto
valor. Desta maneira a curva de evolução física trará um grande salto neste período,
o que pode levar a falsas impressões caso este fato não seja evidenciado.
Entretanto, este salto pode ser encontrado nas três curvas da AVA. Caso a
construtora opte por considerar que o elevador tenha seu valor agregado a medida
que os pagamentos são realizados, o impacto gerado sobre as curvas da AVA é
despercebido, já que as parcelas são baixas se comparadas aos gastos e previsões
de gastos totais do mês. Esta consideração pode, porém, prejudicar o controle da
obra já que a curva de VA não será capaz de identificar a data em que o
equipamento foi de fato instalado. Caso haja atraso na entrega ou instalação, esta
última forma de acompanhamento mostrará que o equipamento já possuiu seu valor
agregado, como se este serviço já estivesse sido finalizado, porém ainda não foi.
Como o gerenciamento de projetos busca planejar e controlar a obra, agregar o
valor do elevador a medida que os pagamentos são concretizados pode prejudicar e
controle, e por isso é preferível que se agregue apenas durante a instalação do
equipamento na obra, mesmo que haja um salto neste período, pois este pode ser
facilmente entendido e explicado;
•

Esquadrias de Alumínio: as construtoras costumam pedir o material bruto das

esquadrias de alumínio, sendo ele entregue para uma empresa terceirizada, para
que ela possa cortar, montar e instalar as esquadrias. Este insumo apresenta
dificuldade no seu custeio, pois existem etapas distintas neste processo. Como o
custo deve ocorrer apenas no momento da execução do evento, e a construtora não
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é capaz de controlar a fabricação da esquadria, as barras de alumínio devem
apenas ser custeadas, e ter seu valor agregado no momento em que a esquadria for
instalada no vão da janela ou porta. Para isto, deve-se dar um peso relativo a cada
uma dessas esquadrias sobre o valor total do alumínio comprado, para que se
possa ter um critério do que já foi utilizado e o que pode ser considerado em
estoque.
Como o prazo de entrega, tempo de estocagem e forma de pagamento altera de
item para item, cada material entregue à obra deve ser analisado antes que tenha
seu custo associado a algum pacote de trabalho, pois cada um terá um critério na
adoção de sua data de aplicação. Mesmo assim, esta forma de controle demanda
menos esforço se a cada um dos insumos tivesse que ser atribuídos a uma
atividade específica. Esta análise deve ser feita ainda na fase de planejamento da
obra, para que o cronograma, planejamento, produção e contabilidade possam
utilizar os mesmos critérios.
Deve-se tomar mais cuidado com os recursos que somam mais valor ao projeto
como um todo, pois qualquer distorção de data pode fazer que o gráfico de custo
real seja distorcido, gerando falhas nos controles e índices calculados pela AVA.
6.2.7 Falta de plano de contas (integração com contabilidade)
A contabilidade deve estar integrada com o planejamento, principalmente no
controle e custeio dos materiais, que podem ser contabilizados de diversas
maneiras, e em diferentes momentos. Se estes dois setores da empresa estiverem
em sintonia, a chance de haver desencontros quanto ao resultado da obra são
mínimos.
Não é impossível nos moldes atuais, em que a contabilidade é um setor isolado
nas construtoras, que o planejamento diga que a obra custou um valor e a
contabilidade diga outro valor. Alguns fatores como pagamentos de multas por
faturas atrasadas, pagamentos duplicados e data correta de pagamento das faturas
podem nem ser informados ao planejamento, destoando os resultados obtidos ao
final do projeto. Atualmente a contabilidade é vista pelas construtoras apenas como
um setor responsável pelas contribuições legais com o governo. Este setor, assim
como o planejamento, deve ser valorizado pelos executivos e diretores, para que
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tenha maior participação estratégica no controle financeiro dos empreendimentos e
por consequência nas tomadas de decisões.
Esta integração exige que a contabilidade da empresa seja eficiente e
organizada, uma vez que ao final da obra, todo o material faturado em seu nome
seja contabilizado, inclusive as perdas, sobras e estoques.
Uma opção para facilitar o processo de contabilidade, que pode ser utilizado em
empresas incapazes de gerenciar precisamente seus estoques e as atribuições da
contabilidade, é contabilizar todo o material na sua data de recebimento, para que o
planejamento faça os ajustes necessários através do CR estimado. Mas como já
visto, este procedimento deve ser feito apenas como ajuste para comparação
adequada do planejamento e deve ter os valores repostos logo em seguida. Isto
aumenta o trabalho do planejamento, que deve sempre estar atento a estas
alterações do CR para o CR estimado, levando em conta os pedidos de compras já
efetuados e os estoques existentes dos principais insumos.
O correto seria que a contabilidade fosse capaz de considerar apenas o custo de
materiais realmente aplicados, pois já que o planejamento tem de fazer um balanço,
mesmo que estimado, do estoque, já ter-se-ia informações suficientes para passar a
contabilidade o que realmente foi aplicado.
As determinações da ANSI/EIA 748 dizem que os custos diretos do projeto
(principalmente materiais) devem ser anotados de maneira consistente com o
orçamento no livro geral de conta, da maneira que são desempenhados. Caso haja
alguma

diferença

temporal

nos

valores

anotados

com

os

realmente

desempenhados, ela deve ser explicada.
Para que estas determinações sejam efetuadas de maneira prática, é necessário
que o plano de contas da obra esteja integrado com a EAP do planejamento, de
maneira a permitir que os custos reais sejam atribuídos a mesma conta de controle
tanto no planejamento como na contabilidade.
Para a área administrativa, um plano de contas poderá ser mais útil quanto mais
puder contribuir para o conhecimento, controle e decisão do processo gerencial e
pode ser definido como um instrumento de apropriação de custos e receitas
considerando os benefícios possíveis (KNOLSEISEN, 2003).
É importante que o plano de contas atenda tanto as exigências fiscais quanto os
interesses do planejamento, e para isso Knolseisen (2003) diz que o plano de
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contas deve seguir uma enumeração contábil lógica, conforme apresentado por ele
na figura 46.
Figura 46 – Modelo de numeração na contabilidade de custos

Fonte: Knolseisen (2003)

Os três primeiros números da imagem acima dizem respeito aos requisitos legais
da contabilidade, e os demais são referentes a especificação da obra e seus itens
da EAP. Esta codificação deve ser utilizada desde o orçamento, que deve ter
caráter operacional, de forma a tornar o custeio da empresa baseado em atividades,
ou sistema de custeio ABC.
6.2.8 Adoção de critério de medição
A curva de Valor Agregado só poderá ser construída caso se saiba o que foi feito
no período de controle, e para isso é necessário que se atualize o cronograma com
as atividades executadas e seus percentuais completos.
Entretanto, o critério utilizado para se estimar as parcelas completas das
atividades deve ser claro e sincronizado entre a equipe de produção, empreiteiros e
equipe de planejamento. Caso as quantidades medidas para pagamento de
empreiteiros não se assemelhe as quantidades executadas, as quantidades de valor
agregado e/ou custo real ficarão distorcidas. Por isso, é recomendado que as
planilhas de medições sejam únicas e coorespondam com a realidade executada.
Existem situações em que os valores medições estão abaixo do que está de fato
executado, seja por falta de produtividade do empreiteiro, ou insegurança quanto a
sua capacidade. Situações como essa devem ser esclarecidas a equipe de
planejamento, para que algumas medidas sejam tomadas quanto ao controle da
obra. Caso o contrato com o empreiteiro já possua um valor global, é possível saber
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o valor correspondente à realidade executada, podendo assim calcular o custo real
estimado do serviço, para que uma análise mais precisa possa ser efetuada.
Podem existir casos em que, por estratégia, a empresa decida adiantar alguns
pagamentos de empreiteiros, e os mesmos critérios devem ser seguidos na
medição, em que o custo real representa apenas o valor real do que foi realmente
executado, e não a quantidade financeira desembolsada para o pagamento. Estas
variações podem ser compensadas pela utilização do CR estimado, conforme já
explicado.
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7 CONCLUSÕES
Esta pesquisa procurou identificar os entraves que dificultam a aplicação da
Análise de Valor Agregado em obras de construção civil, fazendo que esta
metodologia não seja aproveitada como poderia.
Para descobrir os possíveis entraves existentes, foi necessário primeiramente
saber como as construtoras estavam gerenciando suas obras, e se a AVA estava
sendo utilizada.
Durante entrevistas com cinco construtoras de diferentes portes, foi possível
concluir que não existe um padrão, ou técnica, específica para o gerenciamento de
projetos de construção civil, ligados às atividades imobiliárias, comerciais ou
industriais. Mesmo que as construtoras de maior porte apresem maior maturidade
no planejamento, nenhuma delas utiliza a AVA. A construtora que mais se
aproximou da utilização da AVA foi a Empresa E, que justificou a sua não utilização
com utilização com um entrave: a dificuldade em atribuir o CR na EAP.
A falta de maturidade apresentada pelas construtoras de pequeno e médio porte
foi outro entrave identificado durante as entrevistas com as construtoras. Por não
possuírem conhecimento dos processos descritos no guia de gerenciamento de
projetos, a implantação da AVA seria inviável.
Como as entrevistas tiveram caráter qualitativo, não foi possível identificar o
nível exato de maturidades das empresas analisadas. Por isto foi necessário
conhecer em qual nível de maturidade as empresas de construção civil tem
gerenciado seus projetos. Este número foi obtido a partir da pesquisa de Archibald &
Prado.
Esta pesquisa, realizada em 2012, mostrou que o nível de maturidade médio das
empresas de construção civil é de 2,68. As empresas de maior porte, classificadas
pelo faturamento, possuíam maior nível de maturidade. Este fato pode ser
confirmado pelos dados obtidos na análise qualitativa.
Como as seis empresas entrevistadas inicialmente não utilizavam a técnica de
Valor Agregado, foi necessário efetuar um estudo de caso para que outros entraves
pudessem ser identificados. Durante este estudo, foi possível identificar outros dez,
que são capazes de limitar ou dificultar a aplicação da AVA.
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Abaixo estão listados todos os entraves identificados no trabalho, sendo dois
deles obtidos durante a pesquisa sobre a forma de planejamento das construtoras, e
os dez adquiridos durante o estudo de caso:
•

Falta Análise da qualidade;

•

Estimativas erradas;

•

Tomada de decisão;

•

Custo de implantação;

•

Falta de maturidade;

•

Falta de conhecimento da técnica;

•

Planejamento efetuado em etapas;

•

Integração de diferentes EAP’s;

•

Atribuição dos custos reais na EAP;

•

Distribuição dos custos reais no tempo;

•

Falta de Plano de Contas;

•

Adoção de critério de medição.

Após os entraves terem sidos identificados, foi feito um estudo aprofundado
sobre os motivadores, bem como possíveis soluções, para as limitações e
dificuldades encontradas.
Como a Análise de Valor Agregado integra o gerenciamento do escopo, prazo e
custo do projeto, os entraves puderam ser enfrentados com o aprimoramento dos
processos e conceitos das áreas de Planejamento, Engenharia e Contabilidade da
empresa.

Estas

construtoras.

melhorias

acarretariam

na

elevação

da

maturidade

das
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7.1 Sugestões para trabalhos futuros
Levando em conta o tema abordado neste trabalho, alguns pontos específicos
podem ser aprofundados, contribuindo na disseminação do tema. Assim, é possível
sugerir alguns estudos para trabalhos futuros:
•

Análise e comparação de prós e contras da Análise de Valor Agregado;

•

Simplificação do método da análise de valor agregado para pequenas e

médias construtoras;
•

Procedimentos para aumento de maturidade em empresas construtoras;

•

Avaliação dos diferentes índices de desempenho de custo e prazo como

estimativas para o término de projeto;
•

Adaptações na avaliação de maturidade para construtoras;

•

Aplicação das melhorias propostas em construtoras de pequeno porte.
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