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1 – Planejamento e controle de obras

A gestão de obra deve ser o primeiro ponto a ser tratado pelo corpo técnico responsável, por 
estar  totalmente  ligada  ao  processo  executivo  de  atividades  da  obra,  estas  diretamente 
impactam na situação econômica e financeira do empreendimento. 

Planejamento pode ser definido como “um futuro desejado e os meios eficazes para alcançá-
lo”. Trata de documentar o que foi decidido para todo o empreendimento, de modo a permitir a 
tomada  de  decisão  apropriada  para  cada  situação.  Seguindo  esta  ótica,  temos  que  o 
planejamento  se torna  necessário  devido  à capacidade limitada da memória  humana e da 
incerteza envolvida nos processos. Deve ser feito principalmente quando executamos tarefas 
nunca  antes  realizadas.  Além  disso,  as  incertezas  envolvidas  na  construção  de  um 
empreendimento são muitas, por se tratar de uma gama de atividades envolvidas e devem ser 
evitadas  ou  contornadas  para  evitar  interrupções  constantes  na  construção  do 
empreendimento. É sabido que alterações ou interrupções levam ao aumento de prazo e ao 
acréscimo de custo.

1.1 Gerenciamento das construções: 

As atividades que compõem o gerenciamento de obras estão ligadas diretamente aos tópicos 
citados:

Planejar, Programar, Acompanhar e Controlar.

- Planejamento: Nesta etapa se define o que fazer, qual sequência deve seguir as atividades, e 
quando se deve começar.

- Programação: Na programação consideramos fatores relacionados aos recursos disponíveis e 
estes ajudarão a determinar onde a quanto fazer.

- Acompanhamento: A atividade de acompanhamento está ligada ao processo construtivo, ou 
seja, à execução. 

- Controle: Controlar a obra significa estar conferindo as atividades executadas tomando como 
critério de avaliação um padrão ótimo. Esta avaliação deve corrigir a ocorrência de desvios 
preferencialmente durante a execução das atividades.

1.2 Divisão do planejamento em dimensões:

O planejamento de obras pode ser dividido em duas dimensões: Planejamento Horizontal e 
Planejamento Vertical.

- Planejamento horizontal: 

Na dimensão de planejamento horizontal  temos determinadas as etapas de distribuição de 
planejamento e controle bem definidas. Nesta dimensão o ciclo de planejamento passa por 



etapas que estão dispostas na figura abaixo:

Etapas do ciclo de planejamento horizontal

I etapa: Preparação do processo de planejamento – Nesta etapa define-se como será o tipo de 
planejamento e como deverá ser feito o controle desse planejamento em meio ao processo 
construtivo. È na preparação do processo de planejamento que se divide a construção em 
subsistemas para entrega aos respectivos pacotes de trabalho. Além da divisão da construção 
em subsistemas, fixa-se também, os níveis hierárquicos de gestão das atividades no canteiro 
da obra.

*Subsistemas: construção da alvenaria, estrutura, fundações...

*Pacotes de trabalho: mão de obra alocada para dada atividade, equipamentos necessários...

II etapa: Coleta de informações – Etapa de trabalho direto com as informações contidas nos 
projetos,  contratos,  especificações  técnicas  de  materiais,  tecnologias  empregadas  para 
realização de atividades,  condições do  canteiro  de obras  e  estudos ambientais  feitos para 
realização da obra, dentre outras...

III  etapa:  Preparação dos  planos  –  Nesta  etapa  estamos diante  de  informações  ligadas à 
realização da obra (dados relacionados ao processo construtivo das atividades), e de como 
será feito o controle desse planejamento. Assim essa etapa compreende a fase de elaboração 
dos planos para realização da obra tornando essa a de maior importância. 

IV etapa: Difusão de informação – A etapa de difusão de informação é a de visualizar nos 
projetos de planejamento o plano para realização das atividades da obra. Esta fase é bem 
complicada  por  ter  como  característica  principal  o  paralelo  entre  o  que  foi  planejado  e  a 
realização  do  planejamento  na  prática.  Algumas  pessoas  podem  impor  obstáculos  à 
implementação;  existem  muitas  informações  em  formato  inadequado;  dois  sistemas  de 
informação paralelos – tático (sistema formal feito no escritório)  e operacional  (informal,  no 
curto prazo, com decisões para a execução).



V etapa: Avaliação do processo de planejamento – Ocorre no término da construção ou quando 
há  mudança  das  metas  estabelecidas  nos  planos.  Nesta  etapa  se  faz  uma  avaliação  do 
planejamento colocando em pauta a relação entre o planejado e o executado.

VI  etapa:  Ação  –  Esta  etapa  é  totalmente  ligada  ao  processo  construtivo  das  atividades 
envolvidas na obra. Nessa etapa o progresso da produção é controlado e monitorado e as 
informações são usadas para atualizar os planos e preparar relatórios sobre o desempenho da 
produção. Situações inesperadas ocorrem quando o plano já está em fase de execução.

- Planejamento vertical: 

No  planejamento  vertical  temos  a  divisão  hierárquica  de  gerenciamento  na  obra.  O 
planejamento vertical define os níveis de planejamento de acordo com o seu respectivo grau de 
detalhamento. Os níveis são:

• Estratégico: O nível estratégico está ligado a questões macro da obra. A organização 
define metas e planos relacionados ao planejamento à longo prazo. Nível estratégico – 
“donos da obra”.

• Tático: No caso do nível tático temos a organização do que desenvolver com a alocação 
dos recursos. Assim, é definido planos relacionados aos horizontes de médio e longo 
prazo. Neste nível temos pessoas ligadas ao gerenciamento da obra responsáveis pelo 
treinamento do pessoal, fiscalização dos processos construtivos, manutenção logística 
de distribuição e suprimento de materiais e serviços... Nível tático – “gerentes da obra= 
corpo técnico”.

• Operacional: O nível operacional está relacionado diretamente a atividades realizadas na 
obra.  A  organização  dos  planos  nesse  nível  relacionam-se  diretamente  com  o 
planejamento de curto prazo. Nível operacional – “corpo de trabalhadores”.

 
1.3 – Tipos de planejamento:

Temos  no  planejamento  global  de  obras,  divisões  de  planejamentos  de  acordo  com seus 
respectivos horizontes. Algumas atividades estão relacionadas e responsabilizadas por níveis 
diferenciados: o nível tático relaciona seus planos com o horizonte de médio e longo prazo, já o 
nível  operacional  está totalmente ligado a atividades de curto  prazo.  Assim, definem-se as 
respectivas divisões de planejamento:

- Planejamento de longo prazo: 

O planejamento de longo prazo é usado geralmente para atividades que antecedem a obra. 
Tem baixo  grau  de  detalhamento  e  é  chamado de plano  mestre.  É  usado  para  facilitar  a 
identificação  dos  objetivos  do  empreendimento.  Como característica  principal,  este  tipo  de 
planejamento tem grau de detalhamento baixo por  estar  relacionado a atividades de longo 
prazo.  Atividades  de  longo  prazo  estão  sujeitas  a  variações  e  correções  dos  planos  de 
planejamento.

- Planejamento de médio prazo: 

O planejamento de médio prazo utiliza-se da visão global dos planos de longo prazo e vincula 



com as atividades de curto prazo. Ele considera: análise de fluxo, especificação de métodos 
construtivos,  identificação  de  recursos  necessários  à  execução,  quantificação  de  recursos 
disponíveis em canteiro e restrições relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos.

- Planejamento de curto prazo: 

No planejamento de curto prazo temos planos ligados diretamente aos processos construtivos. 
Os projetos de execução da obra estão ligados ao curto prazo. Nesse tipo de planejamento o 
grau de detalhamento é alto e não deve haver muita discordância das atividades executadas 
com as atividades planejadas

Através da filosofia da construção enxuta, a academia favoreceu uma forma de avaliação das 
atividades desenvolvidas a curto prazo nas obras. Esta ferramenta possibilita uma medida de 
desempenho  do  planejamento  utilizando  um  índice  conhecido  por  PPC  (percentagem  de 
planejamento concluído). Este índice serve para verificação de atividades não concluídas.

1.4 – Planejamento de tempos e cronograma de obras:

O controle de tempo e planejamento procura verificar o cumprimento das previsões dos tempos 
despendidos.  O  Director-de-Obra,  todos  os  meses  deve  avaliar  as  percentagens  de  obra 
realizada  em  função  da  dificuldade  de  execução  e  comparar  com  o  plano  de  trabalhos 
previamente realizado.  Desta análise deve-se verificar  quais as atividades que estão a ser 
realizadas no prazo previsto e quais as que estão a ter desvios.

No caso de existirem desvios que conduzem a um maior prazo, devem ser analisados quais os 
recursos que estão a afetar os desvios, que deverão ser recalculados de modo a ser possível 
atingir o prazo proposto. Estes desvios podem ser influenciados pela escassez de mão-de-
obra, pode-se por vezes corrigir com um aumento da produtividade, no caso de estes desvios 
serem  causados  pela  insuficiência  de  máquinas  deve-se  incrementar  a  quantidade  das 
mesmas a não ser que seja um custo muito elevado ou de uma especificidade tal que seja mais 
económico trabalhar mais tempo. Apesar de ser necessário manter os operários, o custo de 
mão-de-obra suplementar pode ficar mais económico que a colocação de mais unidades.

Segundo Limmer, o tempo de duração de um projeto constitui um dos elementos fundamentais 
do seu planejamento. Sua determinação é feita a partir da duração de cada uma das atividades 
que compõem o projeto e do respectivo inter-relacionamento, resultante da metodologia de 
execução definida.

A duração de cada atividade é determinada em função do tipo e da quantidade de serviço que 
a compõe, bem como em função da produtividade da mão-de-obra que a executa, admitindo-
se, inicialmente estarem disponíveis tempestivamente a mão-de-obra, os tipos e quantidades 
de materiais, equipamentos e outros recursos necessários a sua execução. A duração de uma 
dada atividade é:



 Onde, 

D – Duração;

Q – Quantidade de serviço;

P – Produtividade.

No caso do planejamento de tempo dos trabalhos na obra, temos na parte de gerenciamento 
uma  ferramenta  de  controle,  o  cronograma  das  atividades.  O  cronograma  tem  função  de 
alimentar e propiciar o controle da obra. A responsabilidade de elaboração deste cronograma 
vai para profissionais experientes ou orçamentistas.

1.5 - Cronograma em redes:

O cronograma em redes representa as atividades por setas ou nós. O cronograma em redes 
também pode ser chamado de redes de planejamento. No primeiro caso as atividades são 
representadas  por  uma  seta,  para  cuja  definição,  em  um  sistema  cartesiano  de  duas 
dimensões, são necessários cinco variáveis: duas para a extremidade de início da seta, duas 
para a extremidade de fim e uma para caracterizar o sentido. No segundo tipo, a atividade é 
representada por um nó, para cuja definição são suficientes apenas duas variáveis.

A representação de redes de planejamento em setas fica evidenciada quando trata as técnicas 
de PERT e CPM.

PERT – Técnica de avaliação e revisão de programas e a CPM – Método do caminho crítico 
foram fundidas e formaram a PERT/CPM que usa a parte probabilística da primeira e o método 
determinístico da segunda. De acordo com a figura abaixo esses cronogramas são elaborados 
e determinam-se as etapas de início e fim de atividades no canteiro.

REDE DE ATIVIDADES EM SETAS: 

No caso do diagrama acima temos, a seta que tem representação de uma dada atividade na 
obra e cada círculo tem finalidade de demonstrar o início e o fim da específica atividade.



PDI – Primeira data de início;
PDT – Primeira data de término;
UDI – Última data de início;
UDT – Última data de término.

O processo construtivo pode vir  a  ser  desenvolvido com atividades paralelas,  um exemplo 
disso é no caso de termos na prática a seguinte situação:

“ execução de alvenaria de pavimentos e retirada de formas de peças estruturais após tempo 
de cura.”

São atividades que podem estar sendo desenvolvidas no mesmo momento com varações de 
datas de fim e início. A elaboração do diagrama pode vir a ser dessa forma abaixo:

Considerações sobre o diagrama acima:

A seta  tracejada  representa  uma  atividade  terceira,  que  seria  chamada  de  uma  atividade 
fantasma. A simbologia A//B significa o paralelismo entre as atividades A e B, temos também 
representado abaixo da seta o t=t significando que o tempo dessas atividades de início e fim 
são iguais.

REDE DE ATIVIDADES EM NÓS:

No caso de redes de atividades em nós, temos a representação das atividades em retângulos. 
Estes retângulos trazem informações como o nome da atividade ou sigla e informações sobre a 
duração:

O cronograma e o arranjo das atividades pelo diagrama de nós é simples como demostrado na 
figura abaixo. Uma informação interessante é que este tipo de organização não possibilita a 
colocação de atividades fantasmas.



1.6 – Cálculo das variáveis do cronograma de redes PERT/CPM:

 

Seguem abaixo figuras com exemplos de diagramas de rede PERT/CPM:



O caminho crítico é a sequência de atividades críticas compreendidas entre o início e o fim da 
rede. É caracterizado por eventos de folga nula. Essas atividades apresentam as menores FT e 
FL. Em uma atividade crítica seus eventos inicial e final apresentam as menores folgas entre as 
demais  folgas  de  uma  rede.  Podemos  usar  o  exemplo  a  seguir  para  traçar  a  rede  de 
precedência, calcular as folgas e determinar o caminho crítico.

Abaixo temos outro exemplo das redes em blocos:

- Cronograma de barras:

Cronograma de barras: também denominado gráfico de Gantt. O cronograma de barras, criado 
por Gantt, é uma forma de representar as atividades com suas precedências e distribuídas em 



um intervalo de tempo. Abaixo temos um exemplo de diagrama de barras:

A desvantagem desse cronograma é não mostrar com clareza a interdependência entre as 
atividades. Outra desvantagem e que as datas de início e fim de uma atividade, assim como as 
folgas, devem ser definidas antes de se desenhar, pois qualquer mudança na programação 
implicará seu redesenho, o que lhe confere certa rigidez.

As vantagens são: facilidade de entendimento e pode ser empregado como complemento de 
outras técnicas de programação. É perfeitamente aplicável quando se lida com um número não 
muito  grande  de  atividades  e  de  durações  relativamente  curtas,  como  é  o  caso  do 
detalhamento de pacotes de trabalho. São utilizados na representação de cronogramas de 
demanda de mão-de-obra, de materiais e de equipamentos, sendo de fundamental importância 
no uso da técnica de alocação e nivelamento de recursos. As atividades do caminho crítico são 
destacas das demais por outra coloração. 

2 – Conceitos de produção e produtividade.



Pode-se definir produção como uma rede de processos e operações, onde o primeiro é definido 
como as fases pelas quais a matéria-prima passa até se transformar em produto (fluxo de 
materiais), enquanto o segundo é caracterizado pelos estágios nos quais ocorrem os fluxos dos 
operadores, máquinas ou equipamentos.

Acreditou-se na idéia de que as melhorias nos processos possam ser obtidas por meio dos 
aperfeiçoamentos isolados nas operações. Contudo, a tendência que se manifesta atualmente 
enfatiza a necessidade de se promover aprimoramentos primeiramente nos processos para 
depois focalizar as operações.

Em vista disso, vislumbra-se hoje a chamada Nova Filosofia da Produção (NFP), que gera 
sistemas de produção cada vez mais eficazes para o aumento da produtividade. O Sistema 
Toyota  de  Produção (STP),  que surgiu  no  contexto  da  indústria  automobilística,  é  um dos 
pioneiros da NFP.

O STP é sustentado por dois pilares: o Just-in-Time (JIT) e a Automação. As metas colocadas 
pelo JIT são: zero defeitos, tempo zero de preparação (setup), estoques zero, movimentação 
zero, quebra zero, tempo zero de atravessamento (lead time) e lote unitário. 

De acordo com esta filosofia, os produtos somente são produzidos quando há necessidade e 
nas quantidades realmente necessárias. O sistema de puxar a produção a partir da demanda, 
nos moldes comentados acima, ficou conhecido no Ocidente como sistema Kanban. 

Já a automação com um toque humano, ocupa uma posição extremamente importante para o 
funcionamento do STP, pois  mantém uma estreita  relação com o princípio  fundamental  da 
redução de custos por meio da eliminação de perdas.

A  automação  buscou  eliminar  a  superprodução,  que  era  considerado  um  desperdício 
significativo na manufatura,  além de evitar  a  produção de produtos defeituosos.  Para isso, 
procurou-se  dar  autonomia  aos  trabalhadores  no  intuito  de  garantir  um  sistema  de  fluxo 
contínuo e sincronizado na produção.

A implementação da automação está a cargo dos gerentes e supervisores de cada área de 
produção. Neste sistema, os trabalhadores interrompem a produção caso apareça qualquer 
anormalidade e imediatamente o problema é compreendido pelo grupo tornando possível a 
melhoria contínua do processo.

2.1 – Conceito de Produção Enxuta

Entre os estudiosos, não há consenso em relação à identidade da Produção Enxuta, pois a 
mesma é tratada com denominações diferentes como Sistema Toyota de Produção, Produção 
com Estoque Zero e Nova Filosofia de Produção. 

Contudo,  tendo  por  base  a  filosofia  desenvolvida  pelo  STP,  é  possível  identificar  cinco 
princípios do pensamento enxuto:

- Especificação precisa de valor – definir exatamente o que interessa para o cliente final, de 
modo  a  expressar  este  valor  por  meio  de  algum  produto  e/ou  serviço,  em  um  tempo 



determinado;

- Identificação da cadeia de valor – conhecer as medidas necessárias para levar um produto ou 
serviço ao cliente final;

- Fluxo – evitar a formação de estoques e esperas através da garantia de fluxo contínuo;

- Produção puxada – produzir apenas o que foi demandado;

- Perfeição – manter a contínua busca de melhorias e constante retroalimentação do sistema 
(inovação).

Como se pode observar, estes princípios objetivam a eliminação das perdas, através da criação 
de  um  fluxo  contínuo  de  valor,  em  todas  as  etapas  da  cadeia  produtiva,  conseguindo  a 
perfeição no atendimento aos requisitos dos clientes.

2.2 – Construção Enxuta

Todos esses métodos e princípios de produção, gestados na indústria japonesa, tiveram um 
grande  impacto  sobre  outras  indústrias,  que  precisavam  aprimorar  seus  índices  de 
produtividade,  tais  como  a  construção  civil.  No  intuito  de  avaliar  as  implicações  da  Nova 
Filosofia de Produção na indústria da construção civil, Koskela (1992) buscou construir uma 
teoria voltada a esse setor, chamando-a de Construção Enxuta (CE). Este termo foi adotado 
para designar a aplicação dos conceitos da Produção Enxuta na construção civil.

Destaca-se  na  NFP  a  maneira  como  os  processos  produtivos  são  compreendidos. 
Diferentemente  da  filosofia  tradicional  de  produção,  em  que  os  processos  consistem  em 
atividades de conversão de matérias-primas (inputs) em produtos (outputs), a NFP considera 
que a produção é composta de atividades de conversão, que são as atividades que agregam 
valor ao produto final (levantamento de alvenaria e execução de revestimento, por exemplo) e 
de atividades que não agregam valor ao produto final, mas que também ocorrem durante o 
processo, que são as chamadas atividades de fluxo como transporte, espera e inspeção de 
materiais, pessoas, equipamentos e informações.

O  quadro  apresentado  a  seguir  apresenta  as  principais  diferenças  entre  a  produção 
convencional e a NFP.



É possível perceber na tabela acima duas maneiras distintas de se entender e gerenciar a 
função produção.

Para melhor compreender o gerenciamento da função produção é pode-se vislumbrá-lo como 
parte da administração de produção, formando um modelo geral da administração de produção, 
como ilustra a figura abaixo.

Segundo o modelo apontado, que fora apresentado por Slack et al. (1997), percebe-se que as 
atividades ligadas à função produção – projeto, planejamento, controle e melhoria – servem 
para  atender  os  objetivos  estratégicos  da  produção  por  intermédio  de  uma  estratégia  de 
produção. Dessa forma, há uma inter-relação existente entre a estratégia de produção e as 



atividades relacionadas à função produção.

Assim, pode-se afirmar, a partir desse modelo, a necessidade de maior vínculo das decisões da 
produção com a estratégia geral da empresa. As estratégias ligadas à produção necessitam ser 
formuladas em conformidade com as potencialidade e ideais da empresa.

Nota-se, portanto a existência e importância, também para a construção civil, da ligação entre a 
estratégia de negócio e a estratégia de produção das empresas, em que é ressaltado o papel 
da organização da função produção como uma fonte de vantagem competitiva.

Apesar da inserção da visão de competitividade dentro do setor de produção, nem sempre a 
busca da máxima eficiência (redução de custos, maximização dos lucros) será a principal meta 
a ser procurada. Pode-se apresentar, de modo abrangente, outras metas das organizações:

- Desenvolvimento de recursos humanos;

- Desenvolvimento de tecnologias e procedimentos padronizados de execução;

- Crescimento moral e ético da organização;

- Aumento da produtividade;

- Aumento da produção e da capacidade produtiva;

- Cumprimento de prazos e redução de prazos de execução;

- Aumento do controle sobre o processo produtivo;

- Aumento da qualidade intrínseca do produto;

- Redução de custos e aumento de ganhos financeiros decorrentes dos saldos de caixa de 
obra;

- Aumento da capacidade de lidar com volumes e tipologias diferentes de obras ao longo do 
tempo (flexibilidade do processo produtivo).

Diante  deste  contexto,  a  construção enxuta  auxilia  o  trabalho  na  medida  em que introduz 
conceitos e princípios que podem ser úteis no desenvolvimento de uma gestão orientada para 
o processo de produção. 

Dessa forma, essa filosofia  pode levar  a  diversas  soluções,  além de vantagens factuais  e 
potenciais  presentes  no  setor  de  construção,  dentre  elas,  destacam-se  princípios  como 
redução  de  estoques,  parcerias  com  fornecedores,  produção  puxada,  eliminação  das 
atividades  que  não  agregam  valor,  redução  dos  tempos  (lead  time),  produção  focalizada, 
operários polivalentes, aumento da flexibilidade de saída e melhoria contínua dos processos.

Do  ponto  de  vista  hierárquico,  pode-se  esquematizar  os  elementos  que  caracterizam uma 
teoria de gerenciamento da produção da seguinte maneira:



No  ponto  mais  alto  da  pirâmide,  nota-se  a  presença  dos  conceitos,  que  podem  ser 
compreendidos  como  as  idéias  centrais  obtidas  por  meio  da  generalização  de  casos 
particulares.

Koskela  (2000)1 fornece  um  modelo  integrado,  denominado  de  teoria  de  produção  TFV 
(Transformação-Fluxo-Valor),  em  que  a  produção  é  entendida  a  partir  de  três  conceitos 
básicos: 

transformação, fluxo e geração de valor. Este modelo pode ser ilustrado pelo quadro abaixo.

1



Ainda explorando esse modelo de Koskela (2000), com base em cada conceito apresentado é 
possível fazer desdobramentos denominados princípios. Um princípio representa o modo pelo 
qual se pode transformar a realidade; baseado na idéia central preconizada por um conceito. 
Assim a teoria TFV gera mais um quadro, contendo os princípios originados das três visões 
distintas.



Dessa forma, os três diferentes grupos de princípios podem ser usados para projetar, controlar 
e melhorar o sistema de produção.

Com  o  objetivo  de  apontar  quais  princípios  devem  ser  utilizados  para  uma  situação  em 
particular, estes autores propõem as seguintes diretrizes:

- Integração: as três visões sobre a produção são aspectos de um mesmo fenômeno e dessa 
forma, em cada situação gerencial, todos os aspectos devem ser reconhecidos;

-  Balanceamento:  em  caso  de  princípios  contraditórios,  devem  ser  tomadas  decisões 
balanceadas;

-  Sinergia:  a  sinergia  entre  os  princípios  deve  ser  considerada  e  utilizada  nas  decisões 
gerenciais;

- Contingência: dependendo da situação, cada visão da produção ou princípio específico torna-
se fator crítico de sucesso. Nem todos os aspectos têm a mesma importância em determinada 
situação.

2.3 – Custo com a mão de obra

Custo da mão-de-obra é função das características da produtividade no setor, ou seja: baixa e 
variável. Nos gráficos abaixo, encontramos dados quanto a desmobilização e mobilização de 
trabalhadores ao longo de um dia de trabalho:



Vemos no gráfico acima observamos a desmobilização e mobilização de pessoal no canteiro. O 
próximo gráfico abaixo,  relaciona dados sobre a presença e produtividade de operários na 
obra. 

Em termos de aproveitamento da mão-de-obra no canteiro pode-se desenvolver uma micro e 
uma  macroanálise.  Numa  microanálise  observa-se  a  existência  de  tempos  produtivos, 
improdutivos e auxiliares. A distribuição da unidade de tempo é igualitária entre os três.  O 
problema a  ser  enfrentado  é  basicamente  a  diminuição  dos  tempos  improdutivos,  pois  os 



auxiliares fazem parte do processo. Numa macroanálise, os fatores a serem considerados são 
de origem econômica, naturais, de projeto e gerenciais.

2.4 – Fatores de segurança e o FA (frequência de acidentes)

A segurança no trabalho é um dos fatores geradores de custos. Estes custos são diretos e 
indiretos.  Os  custos  diretos  são  referentes  a  seguro  obrigatório,  auxílio  enfermidade, 
equipamentos de segurança, pessoal de apoio obrigatório. Estes custos podem ser definidos 
claramente.  Os  custos  indiretos,  tem  valor  correspondente  a  4  vezes  os  custos  diretos 
aproximadamente.  Os  custos  indiretos  representam  a  perda  de  dias  de  trabalho  em 
consequência  do  acidente  e  a  perda  de  produtividade  dos  operários  que  presenciaram  o 
acidente. O número de dias de trabalho perdidos por causa de acidentes no Brasil está por 
volta  de  70  dias.  Este  valor  é  tão  alto  porque  inclui  os  casos  de  morte  e  invalidez, 
contabilizando o tempo correspondente a vida ativa do operário que foi perdida. Um índice para 
definir as condições de segurança é a frequência de acidentes que corresponde ao número de 
acidentes em um milhão de horas trabalhadas. Ou seja:

As despesas da empresa são o salário e as leis sociais correspondentes aos primeiros 15 dias 
e as férias de todo o período de afastamento. 

Quando ocorrem os acidentes  com maior  frequência?  Pode-se  citar:  início  da  obra  (maior 
número e maior gravidade), segunda- feira (consequência do fim de semana), início e fim de 
jornada (falta de concentração).

3 – Levantamento de quantitativos (materiais e serviços) na construção civil.



A etapa de levantamento dos quantitativos, está relacionada diretamente as quantidades de 
material e serviços que comporão dados fundamentais para elaboração de orçamentos.

Como já foi dito anteriormente, é na atividade de levantamento de quantitativos que se definem 
as  quantidades  de  materiais  a  serem  adquiridos  pela  obra.  A análise  dos  recursos  e  a 
viabilidade do empreendimento dependem diretamente do levantamento dos quantitativos.

Para a determinação prévia do custo de uma obra devemos partir dos seguintes dados:

• Projeto completo da edificação;
• Levantamento das quantidades reais dos insumos;
• Cotação de preços e mão de obra que irão ser utilizadas em suas quantidades certas;
• Logística do fornecimento.

Abaixo  temos  a  programação  de  elaboração  de  quantitativos,  relacionadas  as  fazes  de 
produção dos projetos na obra:

3.1 – Importância da verificação dos projetos para elaboração de quantitativos

Os  projetos  de  execução  trazem  informações  mais  diretas  e  precisas  sobre  as  reais 
quantidades  de  materiais  e  serviços.  Assim  um  levantamento  muito  dentro  da  realidade 
geralmente deve utilizar como subsídio estes tipos de pranchas. 

O levantamento de quantidades e consequente elaboração do orçamento são atividades que 
são passivas de erros, pois os preços podem ser mal escolhidos, levando ao estabelecimento 



de  preços  que  não  cogitam  com  a  realidade  do  mercado  ou  propiciem  uma  falta  de 
competividade. A figura abaixo mostra com clareza as etapas de um orçamento:

Já no caso do exemplo abaixo, temos um cálculo de um quantitativo representado:

3.2 – Cálculo de quantitativos com suas respectivas unidades de medida

No cálculo de quantitativos, devemos fazer uma verificação quanto as unidades dos elementos 
ou matérias que estamos quantificando. Por exemplo: 

- No caso de um assentamento de piso cerâmico de um ambiente em uma dada edificação, 
devemos observar  que teremos que tirar  a área do compartimento onde será executada a 
atividade. O valor correspondente a área de aplicação da cerâmica vai me fornecer o dado 
relacionado ao quantitativo do material.

- Em um caso diferente, como a colocação de pilares em concreto armado para sustentação de 
pavimento superior. Neste caso, observamos que o dado que devemos calcular está ligado 
diretamente ao volume do concreto e este vai estar contido em plantas de projeto estrutural. O 
volume das minhas peças (pilares) vai compor o meu quantitativo de concreto.



Abaixo temos exemplos de quadros de unidades e quantitativos:

Logo abaixo, temos dois tipos de formulários de quantitativos de materiais:





4 – Softwares específicos para gerenciamento e controle de obras.

O sistema deve ser escolhido de forma que seus benefícios sejam maior do que seus custos. 
Existem dois tipos:

-  Aplicação  do  princípio  da  execução.  O  gerenciador  só  é  informado  quando  a  execução 
caminha diferente do planejado.

-  Princípio  de  previsão.  O  gerenciador  sempre  está  informado  dos  resultados  obtidos, 
independente da execução do projeto.

Devido ao grande volume de dados e a necessidade de um sistema de controle dinâmico, 
elaboração  de  cronogramas,  são  utilizados  softwares  para  o  planejamento  de  obras.  A 
introdução de dados dá-se através de diagramas de barras, linhas ou colunas, e não inviabiliza 
o papel  do planejador.  Inicialmente o planejador deve fazer um esboço da estruturação do 
projeto e uma lista de todas as suas atividades para alimentar o programa de gerenciamento 
escolhido. 

Os  softwares  para  gerenciamento  de  projetos  podem  ser  específicos  ou  sistêmicos.  Os 
primeiros são programas para projetos, planejamento, orçamento, gerenciamento e controle, 
contas a pagar, estudo de viabilidade. Funcionam de forma independente e podem compartilhar 
dados com outros. Como exemplo tem-se o MSProject (cronogramas).

O software sistêmico é integrado, ou seja, trabalha simultaneamente com todas as atividades 
de  um  empreendimento  voltado  para  a  construção  civil,  desde  sua  concepção  até  a  sua 
comercialização. Os itens controlados são: custos, tempo (prazo), quantidades e produtividade. 
Nestes programas o usuário  entra  com dados de datas  de início  e  fim (que se baseia na 
quantidade  de  dias  de  trabalho  disponível),  interdependência  entre  atividades  de  níveis 
diferentes. Reconhece as atividades do caminho crítico. 

Após isto  se faz alterações para corrigir  desvios no planejamento e conformar o  prazo de 
exceção.  Deve-se  observar  fatores  técnicos  ou  organizacionais.  Estes  exigem  que  sejam 
deixados espaços de tempo entre certas atividades ou que estas sejam realizadas ao mesmo 
tempo. As coletas de informações de campo servem para atualizar os dados nos softwares. 
Quando se trata de dados de produtividade a coleta é diária.

4.1 – Ms-project

O MS Project é uma ferramenta de gerenciamento de projetos criada pela Microsoft em 1985, 
que vem sendo atualizada desde então, tendo incorporado muitas novidades tanto na interface 
com o usuário, incluindo os relatórios e gráficos, quanto na parte matemática, de resolução dos 
algoritmos necessários.  A gerência  de projetos envolve algumas outras  atividades,  como a 
análise de riscos, aspectos relacionados à motivação e liderança, abordagem sobre fatores 
críticos de sucesso, conceitos de Gerência da Qualidade Total (GQT), análise de contratos, 
estrutura  matricial  focada  em  projetos  e  alguns  outros  tópicos  que  não  serão  abordados, 
podendo ser consultados em parte através dos textos em anexo, pois pretende-se enfatizar o 
uso da ferramenta MS Project para o planejamento, reprogramação de tarefas e realocação de 



recursos, acompanhamento de prazos e custos do projeto.

O Microsoft PROJECT é um software da classe de gerenciadores de projeto, desenvolvido pela 
Microsoft  Corporation operando no ambiente Windows,  constituindo o primeiro  software  do 
gênero desenvolvido em Português disponibilizado no mercado.

Esta categoria de softwares permite o gerenciamento das atividades, dos recursos alocados e 
dos custos resultantes através da utilização das técnicas (PERT/CPM) como ferramenta base 
de planejamento.

O PROJECT tem uma condição operacional de grande facilidade, permitindo que um número 
cada  vez  maior  de  usuários  passe a  trabalhar  com esta  ferramenta  de  gerenciamento  de 
projetos.

O Microsoft Project possibilita a elaboração e organização das atividades em planilhas. Estas 
planilhas servem para inserirmos informações como: título de atividades, data de início e fim de 
durações. Observe abaixo a figura com a planilha disponibilizada no software:

Assim como o programa possibilita a organização em planilhas, das atividades, temos também 
a respectiva construção do gráfico de PERT. Abaixo temos a foto correspondente a este gráfico:



Além  desses  recursos,  o  software  traz  outros  gráficos  relacionados  ao  projetos  de 
planejamento e controle de obras.



5 – Composição de Orçamentos de Obras.

A composição orçamentária de obras consiste simplesmente em, determinar as quantidades de 
materiais e serviços obtidas de projetos executivos e básicos fazendo a respectiva relação com 
seus  preços  unitários.  Estes  preços  unitários  são  estabelecidos  e  adquiridos  através  de 
cadernos  encargos,  tabelas  de  composição  de  custos  ou  consulta  mercadológica  a 
fornecedores diretos.

5.1 – Vantagens de se elaborar orçamentos:

- Viabilidade do empreendimento

A elaboração de um orçamento, quando tratada a partir de uma visão previa da construção, 
pode  favorecer  dados  para  comparação  ou  análise  da  viabilidade  do  empreendimento  em 
questão com os recursos disponíveis necessários para conclusão da obra. 

- Controle de Atividades realizadas na obra

Além da questão de viabilidade do empreendimento, esta atividade orçamentária pode servir 
como ferramenta de controle na execução de processos executivos em desenvolvimento. Este 
controle pode ser feito através de um cronograma físico-financeiro permitindo a programação 
de suprimentos de materiais e outros recursos.

- Redução de custos

O acompanhamento criterioso da obra pode ser feito através de um orçamento bem elaborado, 
pois  este  deve  contemplar  aspectos  de  todas  as  naturezas  de  atividades  envolvidas  na 
construção possibilitando a redução de custos pelo conhecimento dos itens com mais influência 
sobre estes custos.

5.2 – Complexidade na elaboração de orçamentos:

A figura abaixo contempla a organização e planejamento da elaboração dos orçamentos de 
obras, e mostra como á complexidade no desenvolvimento desta atividade:



A elaboração de um orçamento de obra normalmente é uma atividade muito complexa. Esta 
complexidade é bem definida pelos seguintes fatores:

-  Geralmente,  na  execução  de  atividades  ligadas  diretamente  ao  processo  construtivo 
(atividades  rotineiras),  nos  deparamos  com  falta  de  mão  de  obra  qualificada.  A falta  de 
qualificação nas atividades ocasiona uma dificuldade de obtenção de dados para construção de 
modelos de produtividade com níveis uniformes.

- Falhas e omissões no desenvolvimento de projetos ocasionam modificações no planejamento 
global da obra gerando mudança de quantitativos e custos com mão de obra.

-  Como  temos  um  grande  número  de  atividades  envolvidas  na  construção,  aumentamos 
consideravelmente  o  nível  de  dificuldade  de  quantificação  destas  etapas  de  execução, 
tornando mais elevado o grau de complexidade.

- Ainda por último, devemos considerar o fato de o mercado sofrer variação contínua no preço 
dos insumos devido a fatores que vão da escalada de preços que se dá pelo aumento da 
demanda por materiais e da inflação que está ligada a deterioração da moeda.

Para obtermos melhor organização dos dados relacionados ou levantamento de quantitativos e 
dos preços unitários, podemos classificar e ordenar as atividades envolvidas na construção, de 
acordo com sua natureza:

Abaixo temos essa divisão 



5.3 – Classificação dos tipos de orçamento

A classificação dos orçamentos de obras se dá conforme o grau de detalhes em que este 
documento foi elaborado.

Estimativa de custo

Avaliação expedita (dados históricos), ordem de grandeza, segue exemplo abaixo:



Orçamento preliminar

Mais detalhado, levantamento de quantitativos e preços dos principais insumos, segue exemplo 
abaixo:

Exp: estimativa de quantidade de materiais como o concreto de peças estruturais em obra 
ainda por construir. Nesse caso, o responsável técnico pelo orçamento, vai dispor de dados 
referentes aos projetos básicos ou anteprojetos. 
  
Orçamento analítico ou detalhado

- Valor próximo do custo real, levantamento de quantitativos e custos totais;

- Baseado no levantamento das quantidades e das composições de custo;

- Custos diretos e indiretos.

Abaixo, temos um exemplo de uma planilha orçamentária:



5.4 – Classificação dos Custos de obras:

Segundo a identificação do produto, classificamos os custos das obras em: Diretos e Indiretos. 
Os custos diretos estão diretamente ligados à construção da obra sendo identificados como os 
gastos com os insumos (mão de obra, materiais,  equipamentos...)  incorporados ou não ao 
produto.  Os  custos  indiretos,  como  o  próprio  nome  define,  são  gastos  com  elementos 
coadjuvantes necessários para entrega do produto final (a obra), são gastos de difícil alocação 
(Limmer, 1997).

- Custos Diretos

Os custos diretos, como citado anteriormente, se caracterizam por estar diretamente ligados à 
execução  dos  serviços  na  obra,  significando  o  montante  de  recursos  necessários  para  a 
realização dos processos construtivos no canteiro de obras. O custo direto é avaliado com a 
realização de um orçamento discriminado ou utilizando outro método de avaliar os custos dos 
serviços. Os custos diretos são referentes ao uso de materiais, mão-de-obra e equipamentos.

Materiais

O custo dos materiais corresponde, em média, a 60% do custo total da obra. Na consideração 
teórica  para  definir  os  custos  dos  materiais  devem  ser  observadas  as  características  da 
execução que revelam comportamento diferenciado em relação ao consumo real (material que 
fica agregado ao edifício)  e as perdas. Essas características ficam claras quando se faz o 
acompanhamento da obra com o intuito de observar a aplicação dos materiais. Genericamente, 
podemos observar que ocorre alteração da composição do consumo total  (consumo real  + 
perdas) em função da forma como os materiais se apresentam. Exemplo de custo direto: 



Mão de Obra

Os custos com a mão de obra geram uma grande complexidade quanto a sua quantificação. 
Estes  custos  também  são  inclusos  no  quadro  de  custos  diretos  por  estarem  diretamente 
ligados  aos  processos  construtivos  no  canteiro  de  obras.  A  análise  desses  custos  está 
diretamente ligada à produtividade no setor, ou seja: baixa e variável. Exemplo de mão de obra:

Equipamentos

O gasto com equipamentos é essencial  no processo construtivo das obras em geral.  Uma 
construção  de  edifício  multipavimentos  levará  em  conta,  na  quantificação  orçamentária,  a 
locação de máquinas como, guindastes, elevadores de cargas, caminhões muque...
Exemplo de custos com equipamentos:

- Custo da Hora/produção de um guindaste.

- Custos Indiretos

Os custos indiretos referem-se a elementos de apoio necessários para a realização da obra. 
Podemos dividir estes custos em duas categorias: referentes administração geral da empresa e 
referentes a obra em particular.

Este custo indireto normalmente é estimado e definido para cada obra por meio de uma taxa 
aplicada sobre o custo direto da obra. A taxa deve ser avaliada para cada empresa e quando 
inclui o lucro é denominada de BDI - benefício e despesas indiretas.

Exemplo de Custos Indiretos:

- Administrativos: salários da administração, energia elétrica, auditoria e consultoria...



- Comerciais: Propaganda, assessoria jurídica...

- Tributários: tributos, impostos, taxas...

- Financeiros: custo do dinheiro.

Temos ainda exemplos de itens que podem ser relacionados como custos diretos ou indiretos 
como:

- Mobilização

- Instalação

- Tapume

- Taxas e emolumentos

- Veículo da fiscalização (construtora)

- Topografia, sondagem, controle tecnológico

- Limpeza da obra

- Desmobilização

5.5 – BDI – Benefício e despesas indiretas:

Em termos práticos, o BDI é o percentual que deve ser aplicado sobre o custo direto dos itens 
da planilha da obra para se chegar ao preço de venda. Esse percentual de BDI é exposto e 
explicado com a seguinte fórmula abaixo:

O BDI inclui despesas indiretas de funcionamento da obra, custos com a administração central, 
custos financeiros, fatores imprevistos, impostos, lucro.

- Características comuns no relacionadas ao BDI

• Nem toda obra possui o mesmo BDI;
• No cálculo do BDI só entram os Impostos que incidem sobre o faturamento (preço de 

venda);
• O BDI não tem limite superior;
• Numa  concorrência,  duas  empresas  proponentes  não  necessariamente  chegam  ao 

mesmo BDI;



• Obras grandes, longas e simples tendem a ter um BDI reduzido, enquanto que obras 
complexas, rápidas e pequenas trabalham com BDI mais elevado;

• Uso para o cálculo do preço de custo (através do preço de venda e BDI) e preços novos 
(calcula-se o custo direto apenas).

- Cálculo do preço de venda de obras e do BDI

Segue abaixo os passos para o cálculo do preço de venda e do benefício e despesas indiretas:

1 passo: Calcular o custo direto (CD);

2 passo: Calcular o custo indireto (CI);

3 passo: Fazer a soma CD + CI;

4 passo: Calcular o valor da administração central (AC) sobre CD+CI;

5 passo: Calcular o custo financeiro (CF) sobre CD+CI;

6 passo: Totalizar custo = CD+CI+AC+CF+IC;

7 passo: Somar as alíquotas de COFINS, PIS, ISS = IMP%;

8 passo: Somar IMP% + Lucro = i (incidências sobre o preço de venda);

9 passo: Calcular PV = Custo/(1-i%);

10 passo: Calcular BDI% = (PV/CD) – 1;

11 passo: Aplicar o BDI sobre os custos unitários para obter os preços unitários.



Para fixação da parte teórica, passemos para prática com o exemplo que segue abaixo:

Exemplo:

Considerando a situação de termos uma obra com taxa de administração central de 4% de 
custos  diretos  mais  indiretos  (parâmetro  definido  pela  empresa),  Custo  financeiro  de  1,5% 
sobre os custos diretos e indiretos (medições mensais e prazo de pagamentos de 15 dias após 
a apresentação da medição), Imprevistos e contingências de 1% sobre os custos diretos e 
indiretos (parâmetro do orçamentista), lucro operacional ou bruto de 8% sobre o faturamento 
(parâmetro definido pela empresa), impostos total de 7,03%.
Tome CD – R$ 2.582.000,00
           CI – R$ 250.560,00
Resolução:

• Administração central (AC): AC = 4% x (2.582.000 + 250.560) = R$ 113.302,40
• Custo Financeiro (CF): CF = 1,5% x (2.582.000 + 250.560) = R$ 42.488,40
• Imprevistos e contingências (IC) IC = 1% x (2.582.000 + 250.560) = $ 28.325,60
• Lucro operacional = 8% sobre o faturamento. Impostos = 7,03% (Total de incidências 

sobre o faturamento = 15,03%).

Cálculo do BDI, para este caso:



Assim temos os valores das variáveis da fórmula do BDI, dispostos na tabela abaixo:

5.6 – Desoneração do BDI

Alguns casos,  em que o valor  de BDI  se apresenta elevado,  podem se onerosos para os 
valores finais do orçamento. Nestes casos podemos trabalhar com a diminuição do percentual 
de despesas indiretas:

- Redução do custo indireto e do BDI;

- Definir itens de custo direto na planilha orçamentária – itens que possam ser medidos;
◦ Menos itens que podem ser apropriados e fiscalizados para diluir nos custos diretos

- Utilizar os encargos sociais e trabalhistas em sentido amplo;
◦  Absorver  itens  que  poderiam  ser  indicados  como  custo  indireto  (EPIs,  ferramentas, 
alimentação, seguro de vida, etc.).
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






