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Resumo 

A construção de obras de pequeno porte é tão popularizada – ao menos no que tange às 

estruturas convencionais – que tanto o trato técnico, com a falta de projetos de engenharia, 

quanto o planejamento e controle, do ponto de vista do gerenciamento, são ignorados e muitas 

vezes até desconhecidos dos executores destas construções. Este trabalho visa demonstrar de 

maneira introdutória, como a aplicação de técnicas e ferramentas do guia PMBOK® do PMI, 

limitando-se as áreas de conhecimento de escopo, cronograma e custos, podem influenciar 

positivamente qualquer empreendimento deste setor, aumentando o controle da obra através da 

otimização gerada pelo gerenciamento de projetos. Para auxiliar no desenvolvimento deste 

trabalho, serão utilizados dados de uma construção real que teve toda sua execução realizada 

sem nenhum conceito de gerenciamento.  

 

Palavras Chave: Construção. Planejamento. Gerenciamento. PMBOK®.     



 

 

Abstract 

Small-scale construction is so popularized - at least as far as conventional structures are 

concerned - that both the technical treatment, with the lack of engineering projects, and the 

planning and control, from a management point of view, are ignored and even often unknown 

to the executors of these constructions. This paper aims to demonstrate in an introductory way, 

how PMI's PMBOK® tools and techniques, can positively influence any enterprise in this 

sector, increasing the control over the construction through the optimization generated by 

project management. To assist the development of this paper, will be used data of a real 

construction that had all its execution accomplished without any concept of management.  

 

Key Words: Construction. Planning. Management. PMBOK®. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Problema 

Como otimizar a execução de uma obra civil de pequeno porte com técnicas de 

gerenciamento de projeto? 

 

1.2 Objetivo 

 O objetivo deste estudo é demonstrar que aplicando coerentemente as ferramentas e 

técnicas de gerenciamento de projetos, é possível obter processos mais eficientes em obras de 

construção civil. 

 

1.3 Delimitação do Tema 

 Teremos como base para o estudo um caso real de obra realizada sem os princípios 

básicos de gerenciamento de projetos, onde o escopo inicial foi alterado diversas vezes no 

decorrer da construção, implicando em gastos descontrolados, os quais, aliados ao impacto 

negativo no cronograma, comprometeram o prazo para conclusão do empreendimento em 

alguns anos. 

 

1.4 Justificativa/Relevância 

 Um dos principais motivos para ocorrências de impactos negativos nos cronogramas e 

custos de obras é o escopo mal definido ou que, apesar de bem embasado, sofre diversas 

alterações no decorrer do caminho. Tais eventos concatenados à um planejamento de execução 

falho, resulta fatalmente em prejuízos em várias frontes para o projeto. 

 Através da aplicação de técnicas, como gerenciamento do escopo, gerenciamento do 

tempo e gerenciamento de custos, pode-se aumentar o controle sobre o projeto 

consideravelmente, como consequência da sinergia gerada por estes princípios básicos.   
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1.5 Metodologia 

 A metodologia aplicada para se atingir o objetivo esperado será através do planejamento 

da obra considerando seu layout final, de onde os quantitativos reais embasarão o estudo aqui 

proposto, com isto, espera-se desenhar adequadamente o escopo, cronograma e orçamento da 

obra. 

 

1.6 Forma de desenvolvimento do trabalho 

 O desenvolvimento do trabalho se dará através da aplicação das boas práticas regidas 

pelo PMBOK® no que tange ao Gerenciamento do cronograma, custos e escopo, bem como de 

literatura de gerenciamento de projetos voltada para a construção civil. 

 Não serão abordados no detalhe as ações tomadas na gestão real da obra, sendo a 

dissertação sobre este tema sucinta e breve.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Apresentação do empreendimento 

 O empreendimento, em sua concepção final, trata-se de um tríplex de 500m² construídos 

em estrutura convencional (concreto armado e alvenaria). O foco de sua construção é 

residencial unifamiliar. 

 

2.1.1 Informações da obra 

 A obra situa-se no bairro Jardim Botânico, na cidade de Curitiba, uma região 

predominantemente residencial, estando o terreno em um zoneamento classificado como ZR-4 

(zona residencial 4), conforme mapa obtido no site da Prefeitura Municipal de Curitiba e do 

Google Maps®. 

Figura 1 – Zona residencial da obra 

 

 

      Fonte – Prefeitura Municipal de Curitiba / Google Maps® 
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 Segundo o site Agente Imóvel, o valor médio do preço por metro quadrado dos imóveis 

situados no Jardim Botânico fechou em R$ 4.989,00 no final de julho de 2018. 

     Figura 2 – Valor médio do metro quadrado do bairro 

 

     Fonte - Agente Imóvel 

 

2.1.2 Breve histórico da obra 

 O escopo original da obra era construção de residência unifamiliar em estrutura 

convencional, onde se aproveitaria parte da estrutura existente da antiga edificação, tendo início 

em outubro de 2015, limitando-se a um único pavimento, em atendimento a critérios simples 

de moradia para duas pessoas.  

 No decorrer da obra, diversas alterações no escopo original foram efetuadas, tornando o 

que seria uma edificação de 100m² em uma de 500m², comprometendo o controle de custos e 
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tempo, estima-se que o valor original previsto subiu 6 vezes e o prazo da obra foi de 6 meses 

para indeterminado, visto que em agosto de 2018, ainda não foi concluída. 

Atualmente a obra se encontra com a parte civil concluída, estando em execução as 

instalações de elétrica, lógica, telefonia, hidráulica e gás. Nos moldes atuais de gestão, estima-

se que a obra será concluída no final do ano corrente, aproximadamente 38 meses após seu 

início, mais de 6 vezes acima do planejado inicialmente. 

As mudanças no escopo se iniciaram através da decisão do dono da obra de executar 

uma laje pré-moldada ao invés de forro de madeira no pavimento térreo, na época verificou-se 

a possibilidade de aproveitar a laje para um novo pavimento na obra, entretanto a infraestrutura 

e superestrutura não foram executadas para atender ao acréscimo de carga, fato que levou ao 

reforço estrutural em diversos pontos da obra, o que comprometeu o cronograma em cerca de 

dois meses, isto para o primeiro pavimento. 

 Quando chegou o momento de executar o forro do primeiro pavimento, inserido no 

escopo após o início das obras, foi vislumbrada a possibilidade de se concretar uma segunda 

laje, abrindo opção para novo pavimento útil, desta vez, o ático. Tal inclusão, além de impactar 

nos conhecidos reforços estruturais, culminou em alterar a solução da cobertura, que passou de 

quatro águas para duas águas, sendo que ao invés de utilizar estrutura de madeira, passou-se a 

adotar a solução em estrutura metálica. 

Observa-se que a falta de planejamento da obra, aliada às constantes mudanças de 

escopo, impactou negativamente o cronograma e os custos da obra. Será analisado pelo viés do 

gerenciamento de projetos, limitando-se às disciplinas de escopo, tempo e custos, qual seria o 

resultado estimado para o mesmo empreendimento em seu formato final, partindo das premissas 

reais estipuladas para o projeto. 

 

2.2 Gerenciamento de projetos 

Este trabalho será pautado sobre o guia PMBOK® (Project Management Body of 

Knowledge) do PMI (Project Management Institute), reconhecida globalmente como uma das 

principais associações profissionais em gerenciamento de projetos. O engenheiro Mauri Melo, 

exalta em seu livro Gerenciamento de Projetos para Construção Civil (2010) o PMBOK® como 

sendo um padrão globalmente reconhecido para Gerenciamento de Projetos atualmente no 

mundo. 
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Seguindo os preceitos do PMBOK®, explica-se que projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. O fim de um projeto é 

alcançado quando os objetivos são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus 

objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar 

de existir.  

Esta definição de projeto é importante neste momento para diferenciar o projeto do ponto 

de vista do gerenciamento frente ao do ponto de vista da engenharia, em que projeto é uma 

representação gráfica de algo à ser materializado executivamente, não será abordado projeto do 

ponto de vista da engenharia neste papel. 

Voltando ao PMBOK®, o qual diz que o gerenciamento de projetos é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas as atividades do projeto a fim de atender 

aos seus requisitos, sendo realizado através da aplicação e integração apropriadas dos processos 

de gerenciamento de projetos identificados para o projeto. 

Mauri Melo (2010) cita Harold Kerzner em que, seu entendimento seria de que 

gerenciamento de projetos é planejamento, organização, direção e controle de recursos 

organizacionais em determinado empreendimento, levando em consideração tempo, custo e 

desempenho estimados. 

O PMBOK® fala sobre o ciclo de vida do projeto, que seria a série de fases pelas quais 

um projeto passa, do início a conclusão. A fase de um projeto é um conjunto de atividades 

relacionadas de maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas, podendo 

ser sequenciais, iterativas ou sobrepostas. Em algum momento, no ponto de controle, o termo 

de abertura do projeto e os documentos de negócios são reexaminados com base no ambiente 

atual, neste momento, o desempenho do projeto é comparado com o plano de gerenciamento 

do projeto para determinar se o projeto deve ser alterado, encerrado ou continuado conforme 

planejado. 

É comum um projeto ser mapeado conforme figura 6, ainda que exista grande variação 

entre eles, seja de tamanho ou complexidade, conforme o PMBOK®. 

• Início do projeto; 

• Organização e preparação; 

• Execução do trabalho; e 
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• Encerramento do projeto. 

  Figura 3 – Ciclo de vida do projeto 

 

  Fonte – PMBOK® - 6ª edição 

 

A passagem a seguir retirara do PMBOK® elucida com precisão o foco do estudo deste 

trabalho, em que a estrutura genérica do ciclo de vida usualmente apresenta as características a 

seguir: 

•  Os níveis de custo e de mobilização (e desmobilização) de recursos são baixos 

no início, aumentam à medida que o trabalho é executado e caem rapidamente 

conforme o projeto é finalizado. Neste caso, podemos remeter ao momento de 

início da obra, em que o escopo mal estava desenhado e as fundações já estavam 

sendo escavadas para “agilizar” a construção.  

•  O risco é maior no início do projeto, conforme ilustrado na Figura XXX. Esses 

fatores diminuem ao longo do ciclo de vida do projeto, à medida que as decisões 

são tomadas e as entregas são aceitas. Muitas incertezas cercavam a obra no 

início de sua construção, muito em função do escopo e orçamento não estarem 

devidamente planejados na época, o que mostra uma ingerência abissal frente 

aos bons costumes de gerenciamento, por mais básico que seja, tudo isso apenas 

elevaram e muito os riscos na etapa inicial. 
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•  A capacidade das partes interessadas para influenciar as características finais do 

produto do projeto, sem afetar significativamente os custos e o cronograma, é 

mais alta no início do projeto e diminui à medida que o projeto progride para o 

seu termino. A Figura 7 ilustra o custo das mudanças e correções de erros, que 

geralmente aumenta significativamente a medida que o projeto se aproxima do 

término. O marco deste fator para a obra aqui estudada, ocorreu no momento de 

decisão do patrocinador de considerar mais um pavimento (sem falar no outro 

que ainda viria), se esse fato tivesse sido considerado no início, diversos reforços 

estruturais e alguns meses a mais no cronograma teriam sido resolvidos com 

custo muito reduzido ao dispendido realmente. 

 Figura 4 – Impacto de variáveis ao longo do tempo 

 

 Fonte – PMBOK® - 6ª edição 

 

De acordo com o PMBOK®, este padrão descreve os processos de gerenciamento de 

projetos utilizados para cumprir os objetivos do projeto. Os processos de gerenciamento de 

projetos são agrupados em cinco Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos: 

•  Grupo de Processos de Iniciação. O(s) processo(s) realizado(s) para definir um 

novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, através da obtenção de 

autorização para iniciar o projeto ou fase; 
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•  Grupo de Processos de Planejamento. O(s) processo(s) realizado(s) para definir 

o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para 

alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado; 

•  Grupo de Processos de Execução. O(s) processo(s) realizado(s) para concluir o 

trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer os 

requisitos do projeto; 

•  Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos exigidos para 

acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, 

identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e 

iniciar as mudanças correspondentes; 

•  Grupo de processos de encerramento. O(s) processo(s) realizado(s) para 

concluir ou fechar formalmente um projeto, fase ou contrato. 

Ainda segundo o PMBOK®, esses cinco Grupos de Processos são independentes das 

áreas de aplicação ou setor. Os processos individuais nos Grupos de Processos são 

frequentemente iterados antes da conclusão de uma fase ou um projeto. O número de iterações 

de processos e interações entre processos varia com base nas necessidades do projeto. Em geral, 

os processos recaem em uma de três categorias: 

•  Processos usados uma vez ou em pontos predefinidos no projeto. Desenvolver 

o termo de abertura do projeto e encerrar o projeto ou a fase são exemplos; 

•  Processos que são executados periodicamente, conforme necessário. Aquisição 

de recursos e realizada quando os recursos são necessários. Condução de 

aquisições será realizada antes da necessidade do item adquirido; 

•  Processos que são realizados continuamente ao longo do projeto. Atividades 

decisivas podem ocorrer ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, 

especialmente quando o projeto usa planejamento em ondas sucessivas ou uma 

abordagem de desenvolvimento adaptável. Muitos dos processos de 

monitoramento e controle são constantes, desde o início até o encerramento do 

projeto. Este parece ser o caso mais aplicável à situação do projeto aqui 

abordado, muito em função do alto controle requerido tanto na operação da 

construção, quanto nas mudanças empregadas pelo patrocinador. 
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 Figura 5 - Interações de Grupo de Processos Dentro de um Projeto ou Fase 

 
 Fonte – PMBOK® - 6ª edição 

 

 

2.2.1 Termo de abertura do projeto 

 

Primeiramente será desenvolvido o Termo de Abertura do Projeto (TAP), documento 

que formaliza a autorização da existência de um projeto e provede autonomia ao gerente de 

projeto na aplicação dos recursos necessários ao andamento do projeto. 

 
Termo de Abertura de Projeto 

 

Patrocinador: Albari J. F. Padilha 

Gerente do Projeto: Igor Robert Padilha 

 

 

1. Justificativa do Projeto 

 

Atender desejo pessoal do patrocinador do projeto. 

 

2. Objetivos do Projeto / Escopo 

 

Construir edificação triplex em estrutura convencional com aproximadamente 500 m² 

dentro de um prazo de 24 meses. 
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3. Benefícios do Projeto 

 

Melhorar a qualidade de vida dos ocupantes do imóvel, através do aumento de 

capacidade do mesmo, que passará de 100 m² para 500 m². Outro ponto importante de melhoria 

é o fato de o imóvel anterior possuir mais de 50 anos de vida útil e apresentar patologias com 

grau de complexidade elevado para solução. 

 

4. Stakeholders 

 

Foram identificados como principais stakeholders: 

• Proprietários – Clientes e beneficiados pelo projeto; 

• Operários – Responsáveis pelos serviços executados; 

• Órgãos públicos – Prefeitura e conselho de engenharia – Emissão de alvará de 

construção e ART’s de projetos e execução; 

• Fornecedores – Projetistas, especialistas e lojas de materiais de construção – 

Responsáveis pela engenharia, disciplinas específicas e entregas dos materiais, 

respectivamente; 

• Vizinhos – Impactados por barulhos e sujeiras oriundos do canteiro de obras; 

• Engenheiro – Responsável técnico da obra. 

 

5. Hipóteses e Restrições 

 

• Não obter os alvarás e ART’s poderá inviabilizar a execução da edificação; 

• Não será contratado empreiteiro para execução e administração da obra. 

• O empreendimento estará concluído até 01/10/2017. 

 

6. Responsabilidade e Autoridade do Gerente do Projeto 

 

• Coordenar a preparação de toda a documentação do projeto; 

• Encabeçar o detalhamento do escopo do projeto; 

• Definir os prazos e restrições de recursos; 

• Aprovar os requisitos de qualidade; 

• Definir a equipe que atuará no projeto; 
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• Acompanhar a execução do projeto no que se refere as atividades inerentes à equipe 

do projeto e obra; 

• Coordenar os trabalhos da equipe envolvida no projeto; 

• Aprovar mudanças no projeto que não ultrapassem o orçamento total; 

• Informar os proprietários sobre o andamento e acompanhamento do projeto. 

 

7. Equipe do Projeto 

 

A equipe do projeto será formada por operários e engenheiro. 

A gerência do projeto ficará sob responsabilidade do engenheiro da obra. 

Para a seleção dos colaboradores são atributos as seguintes experiências exigidas e 

desejadas: 

 

Exigidas 

• Capacidade de comunicação; 

• Afinidade com os principais conceitos e ferramentas de segurança do trabalho; 

• Disponibilidade de 40 horas/semana para dedicação ao Projeto; 

• Comprometimento com os resultados finais do projeto; 

• Disposição para trabalho em equipe; 

• Capacidade de trabalho em ambiente dinâmico; 

• Registro de classe para a profissão que exerce. 

 

Desejadas 

• Flexibilidade de horários; 

• Boa adaptabilidade com alterações do projeto; 

• Conseguir trabalhar sob pressão. 

 

8.  Principais Marcos Temporais 

 

 

1. Montar canteiro de obras; 

2. Conclusão fundação; 

3. Conclusão primeira laje; 
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4. Conclusão segunda laje; 

5. Conclusão cobertura 

6. Conclusão fechamentos; 

7. Conclusão instalações; 

8. Conclusão pisos; 

9. Conclusão acabamento; 

10. Limpeza fina; 

11. Desmobilização do canteiro. 

 

9.  Principais Eventos de Riscos 

 

• Falha na avaliação do solo do terreno escolhido para o projeto, ocasionando 

aumento de 20% no valor de contrato com a empreiteira; 

• Abertura de reclamatórias trabalhistas por parte de ex-funcionários, causando 

aumento de 5% no despêndio de verba na administração do contrato; 

• Chuvas excessivas na fase de terraplenagem, ocasionando atraso no cronograma em 

3 dias. 

 

10. Estimativa de Custos 

 

A estimativa inicial de custos para a realização do projeto está entre R$ 500.000,00 e 

R$ 600.000,00. 

 

2.3 Gerenciamento de escopo 

De acordo com o PMBOK® - 6ª edição, no contexto do projeto, o termo escopo pode se 

referir ao escopo do produto, que são as características e funções que caracterizam um produto, 

serviço ou resultado e/ou escopo do projeto, o qual seria o trabalho que deve ser realizado para 

entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. 
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2.3.1 Planejamento do gerenciamento do escopo 

A maneira como a equipe irá trabalhar no projeto é descrita no plano de gerenciamento 

do escopo, para este projeto através da utilização desta ferramenta, serão explanados tópicos 

como: 

• Definição do escopo; 

• Desenvolvimento da declaração do escopo detalhado do projeto; 

• Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP); 

• Validação do Escopo; 

• Controle do Escopo. 

 

2.3.2 Coleta de requisitos 

Neste processo são levantadas e documentadas as características do produto que se 

deseja obter, neste caso, os dados colhidos serão registrados em ATA. 

Para este projeto, os requisitos serão coletados através de entrevista, via reunião de kick-

off com o proprietário da obra, onde serão alinhadas questões importantes com relação ao 

projeto, conforme abaixo: 

 

• Qual o objetivo da obra? 

• Quantos m²? 

• Quantos andares? 

• Quantos quartos, banheiros? 

• Preferência por tamanho de ambientes; 

• Como gostaria que fosse a utilização de cada pavimento? Gostaria de concentrar os 

quartos em um único andar ou mesclar a utilização de cada andar? 

• Há alguma restrição com relação à solução estrutural à ser adotada? 

• Quantas vagas cobertas para veículos? 

• Qual é o valor disponível para a obra e como serão realizados os dispêndios? 

 

Com base nas respostas obtidas na entrevista, será direcionado ao escritório de 

arquitetura os itens pertinentes à confecção dos projetos. 
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2.3.3 Definição do escopo 

Nesta etapa será elaborada a declaração do escopo, documento que contém a descrição 

das entregas do projeto, bem como alinha o entendimento de todos os envolvidos sobre os 

objetivos do projeto. 

 

Declaração do Escopo do Projeto 

 

Elaborado por: Igor Robert 

Padilha 

Versão:  

Aprovado por: Albari J. F. Padilha Data de aprovação:  

 

 

1. Objetivo 

 

Construir edificação tríplex em estrutura convencional com aproximadamente 500 m² 

dentro de um prazo de 24 meses. 

2. Escopo do Produto 

 

Uma das necessidades humanas mais básicas é a segurança física, isto implica em 

questões de moradia diretamente. Em atendimento ao desejo do cliente de melhorar sua 

condição de moradia e qualidade de vida, será realizada a construção de uma residência 

unifamiliar contendo três pavimentos, totalizando 500 m², por questões construtivas e de mão-

de-obra, a solução estrutural adotada será a convencional (concreto e alvenaria). A área de 

implantação do empreendimento será de 480 m² e é um bem próprio do cliente. 

 

3. Estratégia de condução do projeto (Escopo do Projeto) - Entregas 

 

a) A primeira fase do projeto terá como objetivo a concepção da residência através de 

anteprojeto; 

b) Aprovação do cliente para o anteprojeto; 

c) Elaboração do projeto arquitetônico e de implantação; 

d) Aprovação do cliente para o projeto arquitetônico e de implantação; 

e) Aprovação do projeto arquitetônico junto à prefeitura; 

f) Elaboração dos projetos estruturais (fundações, superestrutura, cobertura); 

g) Elaboração dos projetos elétricos, hidráulico, gás e lógica; 

h) Aprovação dos projetos pelo engenheiro da obra; 
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i) Início da obra; 

j) Aprovações dos marcos do projeto junto ao cliente; 

k) Testes dinâmicos e de utilização; 

l) Finalização da obra; 

m) Aprovação da obra junto à prefeitura, emissão do habite-se; 

n) Entrega do empreendimento. 

 

4. Exclusões de escopo 

 

Não faz parte do escopo deste projeto: 

• Elaboração de projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidráulico, gás e 

lógica; 

• Administração de folha de pagamento. 

 

5. Hipóteses (Premissas) 

 

• O cliente deverá validar ou não os projetos e marcos da obra em até 2 dias; 

• Todas as mudanças de escopo deverão ser aprovadas pelo engenheiro da obra; 

• Não obter os alvarás e ART’s poderá inviabilizar a execução da edificação; 

• Não será contratado empreiteiro para execução e administração da obra. 

• Alta rotatividade de mão de obra, impactando no cronograma; 

• O empreendimento estará concluído até 01/10/2017. 

 

6. Restrições do Projeto 

 

A obra deverá estar apta à receber o habite-se em 2 anos, utilizando-se até R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais). 

 

7. Organização do Time do Projeto 

 

A equipe de planejamento do projeto é constituída por: 

• Gerente do projeto e engenheiro responsável: Igor Robert Padilha 

 

8. Riscos 
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• Falha na avaliação do solo do terreno escolhido para o projeto, ocasionando 

aumento de 20% no valor de contrato com a empreiteira; 

• Abertura de reclamatórias trabalhistas por parte de ex-funcionários da empreiteira, 

causando aumento de 5% no dispêndio de verba na administração do contrato; 

• Chuvas excessivas na fase de terraplenagem, ocasionando atraso no cronograma em 

3 dias; 

• Falha na vibração da concretagem das vigas baldrame, criando patologias de 

concretagem, aumentando em 10% o valor da execução dessas estruturas; 

• Aumento de 20% no preço da areia, aumentando o custo da obra em 5%; 

• Embargo da obra pelo M.T.E., atrasando em 30 dias o cronograma; 

• Vazamentos na verificação de carga dinâmica hidráulica, causando atraso do início 

da fase de acabamento em 3 dias; 

• Definição de materiais mais modernos e com melhor custo-benefício na fase de 

engenharia básica do projeto, reduzindo em 10% o valor destas aquisições; 

• Oportunidade de aquisições de materiais para a obra com custo reduzido de acordo 

com o volume adquirido, melhorando o controle financeiro em 50%, atrelado ao 

fechamento de aquisições macro via contrato; 

• Redução da área de impermeabilização através de redução de execução de áreas 

construídas externas (calçamento, lajes impermeabilizadas, etc), ocasionando 

redução de custo da obra em 3%; 

• Alteração do acabamento de cal fino e massa corrida para gesso, impactando em 

redução com gastos de material em 25% e prazo de execução em 15 dias. 

 

9. Mudanças de escopo 

 

Todas as necessidades ou solicitações de mudanças serão registradas em documento 

específico para este fim, o engenheiro fará a ponte com os proprietários a fim de informar as 

mudanças oriundas de necessidades técnicas ou financeiras e só poderá proceder com tais 

alterações com o devido aval dos proprietários, salvo situações em que coloque em risco a 

integridade física dos colaboradores e estrutural da edificação. Caso as mudanças sejam 

autorizadas, a linha de base do escopo poderá ser alterada. 

 



18 

 

2.3.4 Estrutura analítica do projeto 

A Estrutura Analítica do Projeto consiste em hierarquizar as entregas do projeto através 

de decomposição. Melo (2010) explana que esta técnica envolve subdividir o escopo e as 

entregas do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis de trabalho, sendo que a ideia 

é dividir as entregas a um ponto onde se possa planejar, acompanhar, controlar e encerrar os 

resultados do projeto com maior facilidade.  

Para a obra em estudo, a EAP será elaborada considerando a sequência construtiva da 

edificação. Conforme o PMBOK®, o processo de decomposição segue cinco etapas: 

• Identificar e analisar todas as entregas importantes do projeto; 

• Estruturar e organizar a EAP; 

• Decomposição dos níveis mais altos em componentes menores e mais 

detalhados; 

• Designar códigos para identificação dos componentes da EAP (contas de 

controle); 

• Verificar um grau adequado de decomposição para a EAP. 

A EAP deste projeto foi desenvolvida em lista, conforme apresentado abaixo, ressalta-

se que, visando ser mais objetivo, a EAP abaixo não contém todos os itens levantados para o 

projeto, sendo apresentada resumidamente. 

Tabela 1 – Estrutura analítica do projeto 

EAP 

ID Nível Descrição 

0 1  RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 

1 2  MOBILIZAÇÃO 

1.1 3  CANTEIRO DE OBRAS 

1.1.1 4  Isolamento do canteiro - Colocação de tapumes 

2 2  PREPARAÇÃO DO TERRENO 

2.1 3  DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E LOCAÇÃO 

2.1.1 4  Demolição da estrutura existente - com destinação dos resíduos 

3.1 3  ESTRUTURA 

3.1.1 4  Execução das fundações 

3.1.2 4  Execução dos blocos de coroamento e vigas baldrame 

3.2 3  INSTALAÇÕES 
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3.2.1 4  Execução instalações hidráulicas e gás térreo 

3.3 3  ACABAMENTO 

3.3.1 4  Chapisco interno térreo 

3.3.2 4  Emboço interno térreo 
Fonte – Igor Robert Padilha 

 

2.3.5 Dicionário da estrutura analítica do projeto 

Este documento visa descrever de maneira resumida os pacotes de trabalho da EAP. 

Abaixo é apresentado padrão elaborado, também em sua versão resumida, demonstrando as 

descrições e critérios de avaliação de cada pacote de trabalho. 

 Tabela 2 – Dicionário da estrutura analítica do projeto 

DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

ID EAP PACOTE DE TRABALHO DESCRIÇÃO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1.1.1 
Isolamento do canteiro - 
Colocação de tapumes 

Deverão ser fixados no 
portão existente tapumes 
de madeira para impedir a 
visualização do canteiro de 
obras, bem como impedir o 
acesso de pessoas não 
autorizadas. 

Deverão resistir à choques 
laterais, sem vãos aparentes 
entre eles. 

2.1.1 
Demolição da estrutura 
existente - com destinação 
dos resíduos 

A edificação existente 
deverá ser demolida 
iniciando-se pela remoção 
de portas e janelas e depois 
de cima para baixo, 
destinando os resíduos nas 
caçambas alocadas para 
este fim de maneira a não 
gerar acumulo de material 
no canteiro. 

Terreno deverá estar limpo, 
sem resquícios de material 
demolido. 

 Fonte – Igor Robert Padilha 

 

2.3.6 Validação do escopo 

O PMBOK® discorre sobre o processo de validar o escopo, dizendo que se trata de 

formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto. O principal benefício deste 

processo é proporcionar objetividade ao processo de aceitação e aumentar a probabilidade da 
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aceitação final do produto, serviço ou resultado, através da validação de cada entrega. Este 

processo é realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário. 

As validações das entregas serão realizadas pelo proprietário da obra e serão obtidas 

através de vistoria in loco em conjunto com o engenheiro da obra e, caso a entrega esteja de 

acordo, a validação será formalizada através de assinatura em termo de aceite de entrega. Caso 

a devolutiva seja negativa, os pontos de correção serão anotados em termo de acompanhamento 

de obra. 

A técnica adotada para validação das entregas da obra, vai de encontro a descrita pelo 

PMBOK® como sendo a de inspeção, que inclui atividades como medição, exame e validação 

para determinar se o trabalho e as entregas cumprem os requisitos e critérios de aceitação do 

produto. 

 

2.3.7 Controle do escopo 

Seguindo o guia do PMBOK®, controlar o escopo é o processo de monitoramento do 

progresso do escopo do projeto e do escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas 

na linha de base do escopo. O principal benefício deste processo é que a linha de base do escopo 

é mantida ao longo de todo o projeto, sendo este, um processo realizado ao longo do projeto. 

O escopo será controlado através de diários de obra, os quais serão emitidos pelo mestre 

de obras ou encarregado determinado pelo engenheiro responsável, todas as oscilações na linha 

de base do escopo serão registradas em documento formal e as devidas tratativas serão 

empregadas em conjunto com a gestão de mudanças. 

O PMBOK® descreve as técnicas de análise de dados que podem ser usadas neste 

processo, a que melhor se adequa a utilizada neste projeto é a descrita abaixo pelo guia: 

• Análise de variação: é usada para comparar a linha de base com os resultados 

reais, e determinar se a variação está dentro do aceitável ou se uma ação corretiva 

ou preventiva e necessária. 
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2.4 Gerenciamento do cronograma 

A 6ª edição do PMBOK® diz que o gerenciamento do cronograma do projeto inclui os 

processos necessários para gerenciar o termino pontual do projeto. 

 

2.4.1 Planejamento do gerenciamento do cronograma 

Segundo o PMBOK® - 6ª edição, o processo de estabelecer as políticas, os 

procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, 

execução e controle do cronograma do projeto. 

 

2.4.1.1 Informações gerais do projeto 

 Considerando as características da obra, principalmente pelo fato de que a estrutura será 

convencional e tomando como base as entregas definidas no gerenciamento de escopo, os 

processos do gerenciamento do cronograma - cuja EAP pode ser verificada no item 2.3.4 - serão 

abordados diretamente pelo engenheiro responsável, levando em conta sua experiência em 

outras construções similares, para determinadas disciplinas específicas do projeto, profissionais 

especializados poderão ser consultados.  

 

Nome do projeto: Construção de residência unifamiliar 

Objetivo do projeto: 
Construir edificação tríplex em estrutura convencional com 

aproximadamente 500 m² dentro de um prazo de 24 meses. 

Gerente do projeto: Igor Robert Padilha 

Equipe de gerenciamento 

do projeto: 
Igor Robert Padilha 

 

2.4.1.1.1 Definição e sequenciamento das atividades 

As atividades serão definidas e sequenciadas conforme a EAP, a qual fora montada de 

acordo com a sequência executiva da obra. 

Para estas definições, será decomposta a EAP nas atividades necessárias para se atingir 

as entregas do projeto. Além do engenheiro responsável pela obra, serão envolvidos, nos 

momentos oportunos, profissionais especializados por algumas disciplinas e/ou estruturas da 
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construção, como elétrica, telefonia, lógica, hidráulica, gás, estrutura metálica, cobertura e laje 

pré-moldada, os quais passarão as informações cabíveis através de proposta técnica/comercial 

após visita no local da construção. 

Após a decomposição dos pacotes de trabalho da EAP, serão definidos os marcos e o 

planejamento do cronograma em ondas sucessivas, na sequência será elaborado o diagrama de 

rede, onde serão aplicadas técnicas de relações de dependência, leads (antecipações) e lags 

(esperas). 

As atividades deverão estar definidas e sequenciadas até um mês antes do início das 

operações. 

 

2.4.1.1.2 Estimação dos recursos e das durações 

Os recursos serão estimados com base no aporte financeiro disponível para contratações 

e aquisição de materiais, indo de encontro ao que foi realizado de fato, com o adendo de que 

será utilizada a tabela SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 

ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, da Caixa Econômica Federal, para embasar este 

levantamento, as durações das atividades serão estimadas como consequência disso. 

Baseando-se na definição e sequenciamento das atividades, será montada a Estrutura 

Analítica de Recursos (EAR), onde serão explicitados o pessoal, equipamentos, ferramentas, 

materiais e demais recursos necessários para a execução das atividades. 

Serão adotadas premissas de que a equipe fixa da obra será composta por quatro 

colaboradores, os quais executarão basicamente a parte civil da obra, as disciplinas e estruturas 

específicas que necessitem de atuação de profissionais especializados serão realizadas 

sazonalmente, por contratações de empreitada. Assim como na etapa de definição e 

sequenciamento das atividades, tais profissionais especializados apresentarão as estimativas de 

recursos e durações nas suas propostas técnica/comerciais, após visitar a obra. 

Além das opiniões especializadas, será estimada a produtividade através de analogia 

com o desempenho real dos colaboradores que atuaram na construção. 

Os recursos e durações das atividades deverão estar concluídos até uma semana após a 

finalização e entrega das definições e sequenciamento das mesmas. 
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2.4.1.1.3 Desenvolvimento do cronograma 

O cronograma será desenvolvido utilizando-se o método do caminho crítico, através da 

análise do diagrama de rede elaborado anteriormente, podendo também, ser analisados o cálculo 

de folgas, a compressão do cronograma e o nivelamento de recursos e terá como base as etapas 

realizadas anteriormente. 

Na intenção de apresentar a projeção do prazo do projeto, será realizada reunião com os 

proprietários da obra logo após sua conclusão, esta, que deverá ocorrer em até uma semana 

antes do início das operações. 

 

2.4.1.1.4 Controle do cronograma 

O cronograma será controlado através dos reportes de status do projeto, contendo a 

porcentagem executada e a executar das atividades, ações à serem tomadas no caso de atraso 

ou adiantamento das tarefas e qual a conclusão do avanço medido. 

Os reportes serão elaborados pela análise das datas iniciais e previsão das finais do 

gráfico de Gantt, elaborado na etapa de desenvolvimento do cronograma. Com base nos dados 

colhidos, serão emitidos semanalmente os gráficos de controle de desempenho do projeto 

(Curva S). Os reportes serão emitidos em formatos textual e de apresentação de slides.  

Serão realizadas reuniões semanais com a equipe da obra, as quais serão pautadas sobre 

os relatórios diários de obra, emitidos pelo mestre de obras, momento em que será entregue 

uma cópia do reporte da semana por meio físico. 

Também serão realizadas reuniões quinzenais com os proprietários da obra para 

demonstrar o avanço do projeto, neste caso por meio digital. Ao término da apresentação, os 

pontos de dúvidas, comentários, sugestões e solicitações debatidos, serão formalizados através 

de ATA, cuja será assinada por todos os presentes. 

Ambas as reuniões serão preparadas e conduzidas pelo engenheiro da obra e serão 

realizadas, preferencialmente, no local da obra, tendo duração de até trinta minutos com os 

colaboradores da obra e de até uma hora com os proprietários. 
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2.4.2 Definição e Sequência das Atividades 

2.4.2.1 Decomposição da EAP 

 A técnica utilizada para a criação da EAP será a decomposição, a qual envolve subdividir 

o escopo e as entregas do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis de trabalho, de 

acordo com Melo (2010). O autor explana ainda que, usar componentes menores, torna mais 

fácil a atribuição das medidas de desempenho e controle. 

 Segundo o PMBOK®, a decomposição ocorre em cinco etapas, que são: 

• Identificar e analisar todas as etapas importantes do projeto; 

• Estruturar e organizar a EAP; 

• Decompor os níveis mais altos em componentes menores e melhor detalhados; 

• Atribuir códigos para identificar os componentes da EAP; 

• Verificação do grau adequado de decomposição da EAP. 

 

 Figura 6 - Amostra de EAP Decomposta até o Nível de Pacotes de Trabalho 

 

 Fonte – PMBOK® - 6ª edição 
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 Para este projeto, a EAP foi decomposta conforme método demonstrado acima, 

entretanto no formato de lista: 

 Tabela 3 – Decomposição da EAP, definição e sequenciamento das atividades 

ID Nível Atividades 

0 1 RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 

1 2 MOBILIZAÇÃO 

1.1 3 CANTEIRO DE OBRAS 

1.1.1 4 Isolamento do canteiro - Colocação de tapumes 

1.1.1.1 5 Posicionamento e fixação dos tapumes no portão com utilização de pregos 

1.1.1.2 5 
Corte da última placa à ser posicionada no portão, seguido de sua 
instalação 

2 2 PREPARAÇÃO DO TERRENO 

2.1 3 DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E LOCAÇÃO 

2.1.1 4 Demolição da estrutura existente - com destinação dos resíduos 

2.1.1.1 5 
Desligamento, remoção e/ou isolamento das instalações elétricas, 
telefonia, água e esgoto 

2.1.1.2 5 Remoção das janelas e portas 

2.1.1.3 5 Remoção da telhas cerâmicas 

2.1.1.4 5 Remoção da estrutura da cobertura 

2.1.1.5 5 Remoção das tábuas de madeira dos fechamentos e do piso 

2.1.1.6 5 Demolição das alvenarias da fachada e áreas molhadas 

2.1.1.7 5 Demolição do concreto dos pisos das áreas molhadas 

2.1.1.8 5 Remoção da estrutura de madeira da edificação 

2.1.1.9 5 Demolição do concreto da fachada e áreas molhadas 

2.1.1.10 5 Demolição da base da edificação 

3 2 PAVIMENTO TÉRREO 

3.1 3 ESTRUTURA 

3.1.1 4 Execução das fundações 

3.1.1.1 5 Escavação das estacas até a cota de projeto 

3.1.1.2 5 Bombeamento do acumulo de água no fundo das estacas 

3.1.1.3 5 Apiloamento do fundo da estaca 

3.1.1.4 5 Lançamento de brita e concreto magro 

3.1.1.5 5 Montagem da armadura 

3.1.1.6 5 Posicionamento da armadura 

3.1.1.7 5 Preparação do concreto com traço 1:2:3 (cimento:areia:brita) 

3.1.1.8 5 Concretagem das estacas, considerando vibração 

3.1.2 4 Execução dos blocos de coroamento e vigas baldrame 

3.1.2.1 5 Confecção das formas 

3.1.2.2 5 Montagem e travamento das formas 

3.1.2.3 5 Lançamento de brita e concreto magro 

3.1.2.4 5 Montagem da armadura 
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3.1.2.5 5 Posicionamento da armadura 

3.1.2.6 5 Preparação do concreto com traço 1:2:3 (cimento:areia:brita) 

3.1.2.7 5 Concretagem dos blocos e vigas baldrame, considerando vibração 

3.1.2.8 5 Desforma 

3.1.2.9 5 Impermeabilização 

3.2 3 INSTALAÇÕES 

3.2.1 4 Execução instalações hidráulicas e gás térreo 

3.2.1.1 5 Locação das passagens conforme projeto 

3.2.1.2 5 Rasgamento das paredes e pisos 

3.2.1.3 5 Posicionamento e ligações das tubulações 

3.3 3 ACABAMENTO 

3.3.1 4 Chapisco interno térreo 

3.3.1.1 5 Preparação da massa 1:3 (cimento:areia média) 

3.3.1.2 5 Execução do chapisco com colher de pedreiro 

3.3.2 4 Emboço interno térreo 

3.3.2.1 5 Preparação da massa 1:1:5 (cimento:cal hidratada:areia média) 

3.3.2.2 5 Posicionamento das taliscas 

3.3.2.3 5 Execução do emboço com colher de pedreiro 

3.3.2.4 5 Sarrafeamento com régua de alumínio 
 Fonte – Igor Robert Padilha 

 

2.4.2.2 Definição dos marcos 

 O PMBOK® descreve um marco como sendo um ponto ou evento significativo no 

projeto. A lista de marcos identifica todos os marcos do projeto e indica se o marco é 

obrigatório, como os exigidos por contrato ou opcional, como os baseados em informações 

históricas. Os marcos têm duração zero porque representam um ponto ou evento significativo. 

Os marcos deste projeto, além do início e fim, serão as entregas por pavimento 

concluído, término da cobertura e acabamento externo, sendo todos obrigatórios. 

 

2.4.2.3 Planejamento em ondas sucessivas 

Segundo o PMBOK®, o planejamento em ondas sucessivas é uma técnica de 

planejamento iterativo em que o trabalho à ser executado no curto prazo é planejado em detalhe, 

ao passo que o trabalho mais adiante no tempo e planejado em um nível mais alto. É uma forma 

de elaboração progressiva aplicável a pacotes de trabalho, pacotes de planejamento e 

planejamento de grandes entregas quando se usa uma abordagem ágil ou preditiva. Portanto, 
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um trabalho pode existir em vários níveis de detalhamento dependendo de onde está no ciclo 

de vida do projeto. 

Abaixo está um exemplo do planejamento em ondas sucessivas, adotando a construção 

tema de estudo deste trabalho: 

Figura 7 – Planejamento em ondas sucessivas 

 

Fonte – Igor Robert Padilha 

 

2.4.2.4 Diagrama de rede 

O PMBOK® explana que o método do diagrama de precedência (MDP) é uma técnica 

usada para construir um modelo de cronograma em que as atividades são representadas por nós 

e ligadas graficamente por um ou mais relacionamentos lógicos para mostrar a sequência em 

que as atividades devem ser executadas. 

Ainda segundo o PMBOK®, o MDP inclui quatro tipos de dependências ou 

relacionamentos lógicos. Uma atividade predecessora e uma atividade que logicamente vem 

antes de uma atividade dependente em um cronograma. Uma atividade sucessora é uma 

atividade dependente que logicamente vem depois de outra atividade em um cronograma. 

A figura a seguir mostra parte do diagrama de precedência obtido com o auxílio do 

software Microsoft Project®, chamo a atenção para o tamanho do diagrama gerado pelo 

software, o qual ficou tão grande a ponto de ter de ser adaptado para caber no formato coerente 

com este documento, dificultando a visualização no detalhe, entretanto pode ser observado o 

caminho crítico em vermelho: 

 

 

Mobilização

Estrutura pavimento térreo

Estrutura 1º pavimento

Estrutura ático

Cobertura

Serviços área externa

Acabamento pavimento térreo

Acabamento 1º pavimento

Acabamento ático

Serviços finais

Preparação do terreno
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Figura 8 – Diagrama de rede do projeto 

 

 

Fonte – Microsoft Project® 

 

2.4.3 Duração das Atividades 

De acordo com o PMBOK®, estimar as durações das Atividades é o processo de 

estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades 

individuais com os recursos estimados. O principal benefício deste processo é fornecer a 

quantidade de tempo necessária para concluir cada atividade, sendo este processo realizado ao 

longo de todo o projeto. 

Conforme indicado no plano de gerenciamento do cronograma, os recursos e as durações 

das atividades serão estimados como consequência do aporte financeiro disponibilizado pelo 

patrocinador para contratações de serviços e materiais, contando com o auxílio da tabela 

SINAPI para embasar os levantamentos.  

A tabela seguinte é uma adaptação da constante no livro Planejamento e Controle de 

Obras de Aldo Dórea Mattos, 2010. Para obtenção das durações das atividades apresentadas 

abaixo, foram consideradas as taxas de produtividade das equipes reais que trabalharam na obra. 

Está exposto abaixo parte das durações das atividades levantadas para este projeto: 
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Tabela 4 – Duração das atividades do projeto 
     

ID SERVIÇO 
PRODUÇÃO DIA       

(8 HORAS) 
UNIDADE QTDE. UNIDADE 

DURAÇÃO 
(dias) 

1 MOBILIZAÇÃO 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 

1.1.1 Isolamento do canteiro - Colocação de tapumes 52,80 m²/dia 26,40 m² 0,50 

1.1.1.1 
Posicionamento e fixação dos tapumes no portão com utilização de 
pregos 

60,50 m²/dia 24,20 m² 0,40 

1.1.1.2 
Corte da última placa à ser posicionada no portão, seguido de sua 
instalação 

22,00 m²/dia 2,20 m² 0,10 

2 PREPARAÇÃO DO TERRENO 

2.1 DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E LOCAÇÃO 

2.1.1 Demolição da estrutura existente - com destinação dos resíduos 8,33 m²/dia 100,00 m² 12,00 

2.1.1.1 
Desligamento, remoção e/ou isolamento das instalações elétricas, 
telefonia, água e esgoto 

49,66 pontos/dia 41,00 pontos 0,83 

2.1.1.2 Remoção das janelas e portas 38,89 unid/dia 14,00 unid 0,36 

2.1.1.3 Remoção da telhas cerâmicas 47,62 m²/dia 120,00 m² 2,52 

2.1.1.4 Remoção da estrutura da cobertura 47,62 m²/dia 120,00 m² 2,52 

2.1.1.5 Remoção das tábuas de madeira dos fechamentos e do piso 10,94 m²/dia 31,50 m² 2,88 

2.1.1.6 Demolição das alvenarias da fachada e áreas molhadas 38,50 m²/dia 46,20 m² 1,20 

2.1.1.7 Demolição do concreto dos pisos das áreas molhadas 41,67 m³/dia 0,30 m³ 0,01 

2.1.1.8 Remoção da estrutura de madeira da edificação 155,25 m²/dia 186,30 m² 1,20 

2.1.1.9 Demolição do concreto da fachada e áreas molhadas 41,67 m³/dia 0,30 m³ 0,01 

2.1.1.10 Demolição da base da edificação 16,67 m³/dia 8,00 m³ 0,48 

3 PAVIMENTO TÉRREO 
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3.1 ESTRUTURA 

3.1.1 Execução das fundações 0,78 m³/dia 18,65 m³ 24,00 

3.1.1.1 Escavação das estacas até a cota de projeto 75,20 m/dia 376,00 m 5,00 

3.1.1.2 Bombeamento do acumulo de água no fundo das estacas 922,84 litros/dia 461,42 litros 0,50 

3.1.1.3 Apiloamento do fundo da estaca 0,92 m³/dia 0,46 m³ 0,50 

3.1.1.4 Lançamento de brita e concreto magro 0,28 m³/dia 0,14 m³ 0,50 

3.1.1.5 Montagem da armadura 1030,23 kg/dia 2575,57 kg 2,50 

3.1.1.6 Posicionamento da armadura 515,11 kg/dia 2575,57 kg 5,00 

3.1.1.7 Preparação do concreto com traço 1:2:3 (cimento:areia:brita) 3,73 m³/dia 18,65 m³ 5,00 

3.1.1.8 Concretagem das estacas, considerando vibração 3,73 m³/dia 18,65 m³ 5,00 

3.2 INSTALAÇÕES 

3.2.1 Execução instalações hidráulicas e gás térreo 3,00 pontos/dia 15,00 pontos 5,00 

3.2.1.1 Locação das passagens conforme projeto 15,00 pontos/dia 15,00 pontos 1,00 

3.2.1.2 Rasgamento das paredes e pisos 7,50 pontos/dia 15,00 pontos 2,00 

3.2.1.3 Posicionamento e ligações das tubulações 7,50 pontos/dia 15,00 pontos 2,00 

3.3 ACABAMENTO 

3.3.1 Chapisco interno térreo 59,10 m²/dia 591,04 m² 10,00 

3.3.1.1 Preparação da massa 1:3 (cimento:areia média) 0,99 m³/dia 2,96 m³ 3,00 

3.3.1.2 Execução do chapisco com colher de pedreiro 84,43 m²/dia 591,04 m² 7,00 

3.3.2 Emboço interno térreo 25,70 m²/dia 591,04 m² 23,00 

3.3.2.1 Preparação da massa 1:1:5 (cimento:cal hidratada:areia média) 3,55 m³/dia 17,73 m³ 5,00 

3.3.2.2 Posicionamento das taliscas 147,76 m²/dia 591,04 m² 4,00 

3.3.2.3 Execução do emboço com colher de pedreiro 59,10 m²/dia 591,04 m² 10,00 

3.3.2.4 Sarrafeamento com régua de alumínio 147,76 m²/dia 591,04 m² 4,00 
Fonte – Aldo Dórea Mattos, 2010
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2.4.4 Desenvolvimento do Cronograma 

O PMBOK® diz que o processo de desenvolver o cronograma é o processo de analisar 

sequencias de atividades, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar 

o modelo de cronograma para execução, monitoramento e controle do projeto. O principal 

benefício deste processo é a geração de um modelo de cronograma com datas planejadas para 

a conclusão das atividades do projeto. Este processo é realizado ao longo do projeto.  

Segundo Mauri Melo (2010), este processo é ponto central do planejamento, onde será 

elaborado o calendário de atividades do projeto, determinando seu início e término. Melo diz 

ainda, que é um processo iterativo, o qual envolve toda a equipe do projeto e que, o 

desenvolvimento do cronograma é repetido diversas vezes antes do estabelecimento da linha de 

base do cronograma, sendo necessário ter concluído ao menos os processos de coleta de 

requisitos, definição do escopo, criação da EAP, definição e sequenciação das atividades, bem 

como estimar a duração das mesmas.  

O cronograma da obra estudada segue apresentado na sequência e foi desenvolvido com 

o auxílio do Microsoft Project®, onde foi aplicada a técnica de otimização de recursos, onde 

de acordo com o PMBOK® é usada para ajustar as datas de início e termino das atividades para 

que o uso de recursos planejados seja igual ou menor do que a disponibilidade dos recursos. O 

PMBOK® aponta exemplos de técnicas de otimização de recursos que podem ser usadas para 

ajustar o modelo do cronograma devido a oferta e procura de recursos em que incluem o 

nivelamento de recursos (este o considerado neste projeto) e a estabilização de recursos, 

entretanto não estando limitados a estes apenas. Abaixo seguem esclarecimentos do PMBOK® 

acerca destas técnicas: 

•  Nivelamento de recursos: uma técnica em que as datas de início e termino são 

ajustadas com base nas restrições de recursos, com o objetivo de equilibrar a 

demanda e a oferta de recursos. O nivelamento de recursos pode ser usado 

quando os recursos compartilhados ou de necessidade critica só estão disponíveis 

em certas épocas, ou em quantidades limitadas, ou foram distribuídos demais, tal 

como quando um recurso foi designado para duas ou mais atividades durante o 

mesmo período, ou há a necessidade de manter o uso do recurso em um nível 

constante. 
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•  Estabilização de recursos: uma técnica que ajusta as atividades de um modelo 

de cronograma de tal maneira que os requisitos de recursos do projeto não 

excedam certos limites pré-definidos. Na estabilização de recursos, ao contrário 

do nivelamento de recursos, o caminho crítico do projeto não é mudado e a data 

de conclusão não pode ser atrasada. Em outras palavras, as atividades só podem 

ser atrasadas dentro de sua folga livre e total. A estabilização de recursos pode 

não ser capaz de otimizar todos os recursos. 

Outra técnica utilizada foi a de compressão do cronograma, onde, segundo o PMBOK®, 

são usadas para encurtar ou acelerar a duração do cronograma sem reduzir o escopo do projeto, 

a fim de cumprir as restrições do cronograma, as datas impostas, ou outros objetivos do 

cronograma. Técnicas de compressão do cronograma incluem (ambas técnicas utilizadas para 

este projeto): 

•  Compressão: Uma técnica usada para encurtar a duração do cronograma para o 

menor custo incremental mediante a adição de recursos. Exemplos de 

compressão incluem a aprovação de horas extras, recursos adicionais ou o 

pagamento para acelerar a entrega das atividades no caminho crítico. A 

compressão funciona somente para as atividades no caminho critico, nos casos 

onde os recursos adicionais encurtarão a duração da atividade. A compressão 

nem sempre produz uma alternativa viável e pode resultar num maior risco e/ou 

custo. 

•  Paralelismo: Uma técnica de compressão de cronograma em que as atividades 

ou fases normalmente executadas sequencialmente são executadas paralelamente 

durante, pelo menos, uma parte da sua duração. Um exemplo é a construção da 

fundação de um prédio antes que todos os desenhos arquitetônicos tenham sido 

terminados. O paralelismo pode resultar na repetição de trabalho e aumento de 

risco. O paralelismo funciona somente quando as atividades puderem ser 

sobrepostas para encurtar a duração do projeto no caminho crítico. Usar 

antecipações em caso de aceleração de cronograma geralmente aumenta os 

esforços de coordenação entre as atividades em questão e aumenta o risco para a 

qualidade. O paralelismo também pode aumentar os custos do projeto. 
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 Figura 9 – Cronograma do projeto 

 

 Fonte – Microsoft Project® 
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2.4.5 Controle do Cronograma 

O PMBOK® diz que controlar o cronograma é o processo de monitorar o status do 

projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças na linha de base do 

mesmo. O principal benefício deste processo é que a linha de base do cronograma é mantida ao 

longo de todo o projeto. Este processo é realizado ao longo do projeto. 

O guia diz ainda, que a atualização no modelo do cronograma requer o conhecimento do 

desempenho real até a data presente e que qualquer mudança na linha de base do cronograma 

somente pode ser aprovada através do processo “Realizar o Controle Integrado de Mudanças”. 

Controlar o Cronograma, como um componente do processo “Realizar o Controle Integrado de 

Mudanças”, está relacionado com: 

• A determinação da situação atual do cronograma do projeto; 

• A influência nos fatores que criam mudanças no cronograma; 

• A reconsideração das reservas de cronograma necessárias; 

• A determinação se houve mudança no cronograma do projeto; e 

• O gerenciamento das mudanças reais a medida que elas ocorrem. 

A técnica utilizada para controlar a construção aqui abordada será a do valor agregado, 

melhor explanada em Gerenciamento de Custos. 

 

2.5 Gerenciamento de Custos 

 Segundo o PMBOK® – 6ª edição, O gerenciamento dos custos do projeto inclui os 

processos usados em planejamento, estimativa, orçamento, financiamento, gerenciamento e 

controle dos custos, para que o projeto possa ser realizado dentro do orçamento aprovado.  

Ainda seguindo os preceitos do PMBOK® – 6ª edição, os processos de Gerenciamento 

dos Custos do Projeto são: 

• Planejar o Gerenciamento de Custos: Definir como os custos do projeto serão 

estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados. 

• Estimar os custos – desenvolvimento de uma estimativa dos custos dos 

recursos necessários para terminar as atividades do projeto. 
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• Determinar o Orçamento – agregação dos custos estimados de atividades 

individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos 

custos. 

• Controlar os custos – controle dos fatores que criam as variações de custos e 

controle das mudanças no orçamento do projeto. 

 

O PMBOK® – 6ª edição diz que em alguns projetos, a estimativa e orçamento de custos 

estão tão interligados que podem ser vistos como um processo único, que pode ser realizado 

por uma pessoa num período de tempo relativamente curto. Esta passagem do PMBOK® pode 

ser associada ao projeto aqui estudado, pois trata-se de um projeto com escopo pequeno e 

limitado, que será controlado basicamente pelo engenheiro responsável em sua totalidade. 

 

2.5.1 Planejamento do Gerenciamento de Custos 

O PMBOK® – 6ª edição diz que Planejar o Gerenciamento dos Custos é o processo de 

definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e 

controlados, tendo como principal benefício, o fornecimento de orientações e instruções sobre 

como os custos do projeto serão gerenciados ao longo de todo o projeto. Esse processo é 

realizado uma vez ou em pontos predefinidos no projeto. 

No caso desta obra, serão controlados em paralelo a verificação do andamento das 

atividades do cronograma.  

Abaixo é apresentado o plano de gerenciamento dos custos do projeto: 

 

Plano de Gerenciamento dos Custos 

 

Elaborado por: Igor Robert 

Padilha 

Versão:  

Aprovado por: Albari J. F. Padilha Data de aprovação:  

 

1. Objetivo 

 

O plano de gerenciamento de custos da obra objetiva esclarecer como os processos desta 

disciplina serão executados, monitorados, controlados e encerrados. 
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2. Processos dos Custos 

 

        Os processos abordados serão os listados abaixo: 

• Estimativa dos custos - Processo de estimar dos custos dos recursos 

necessários para executar as atividades do projeto. 

• Determinação do orçamento - Processo de agregar os custos estimados das 

atividades para estabelecer uma linha de base; 

• Controle dos custos - Processo de monitorar o status do projeto para atualizar 

o orçamento e gerenciar alterações na linha de base dos custos. 

3. Documentos Padronizados dos Custos 

 

          O principal documento a ser utilizados nos processos de aquisições será a ordem de 

compra, os quais serão armazenados em formato eletrônico e serão utilizados para todo tipo 

de aquisição de materiais. Para contratações de serviços serão emitidas ordens de serviços, 

ambas situações poderão ser emitidas somente pelo engenheiro da obra para valores de até 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montantes acima disso poderão ser aprovados e emitidos pelos 

proprietários da obra. 

 

4. Ferramentas 

 

As ferramentas utilizadas serão as listadas abaixo: 

• Estimativa paramétrica – Com o auxílio da tabela SINAPI da Caixa Econômica 

Federal; 

• Agregação de custos – Para determinação do orçamento, baseando-se nas 

estimativas de custos e cronograma do projeto; 

• Análise do valor agregado – Ferramenta será utilizada para o monitoramento e 

controle dos custos. 

5. Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto 

 

Engenheiro: Sendo a maior autoridade na execução da obra, será o responsável pela 

estimativa dos custos, determinação do orçamento e controle dos custos, devendo emitir os 

relatórios de monitoramento semanalmente. 
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Mestre de Obras: Como responsável direto pela produção da construção, será 

responsável pela austeridade na utilização dos recursos na construção e repasse de desvios ao 

engenheiro da obra, bem como informar sobre a situação do estoque diariamente. 

Operários: Serão responsáveis pelo reporte ao mestre de obras dos desvios dos 

quantitativos utilizados para execução dos serviços da construção. 

6. Estimar os Custos 

 

Os custos serão estimados com o auxílio da tabela SINAPI, da Caixa Econômica 

Federal, sendo de responsabilidade do engenheiro da obra. 

7. Determinar o Orçamento 

 

O orçamento será embasado nas estimativas dos custos e no cronograma do projeto. 

8. Controlar os Custos 

 

 O monitoramento e controle dos custos deste projeto será através da Análise do Valor 

Agregado. 

 

2.5.2 Estimativa dos Custos 

O PMBOK® diz que este é o processo pelo qual se desenvolve uma estimativa dos 

custos dos recursos necessários para executar o trabalho do projeto, onde o principal benefício 

seria a definição dos recursos monetários necessários para o projeto. 

A ferramenta utilizada para estimar os custos deste projeto será a estimativa paramétrica, 

em que, de acordo com o PMBOK®, utiliza um relacionamento estatístico entre dados 

históricos relevantes e outras variáveis para calcular uma estimativa de custos para o trabalho 

do projeto. 

As atividades levantadas na fase do gerenciamento do cronograma serviram como base 

para a estimativa dos custos do projeto, em que, para cada item foram esmiuçadas as 

quantidades necessárias para se atingir o objetivo de sua respectiva atividade, seguindo os 

coeficientes unitários da tabela SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE 

CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, da Caixa Econômica Federal. 

Além da mão-de-obra, materiais, instalações, equipamentos, ferramentas, entre outros, 

será considerada uma provisão de 10% do valor obtido com o auxílio do SINAPI, para absorver 
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possíveis divergências mercadológicas no período da construção, bem como para contingência 

frente imprevistos que possam ocorrer. 

Abaixo, apresenta-se a estimativa de custos da obra adaptando a tabela SINAPI para o 

caso do projeto aqui estudado, também em sua versão resumida: 
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Tabela 5 – Demonstração de metodologia da estimativa dos custos da obra 

ITEM QTDE CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE 
PRECO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

0 RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR TOTAL ITEM  R$   561.741,72  

1 MOBILIZAÇÃO TOTAL ITEM  R$        9.352,39  

1.1 CANTEIRO DE OBRAS TOTAL ITEM  R$        9.352,39  

1.1.1 26,4 m² 

CANT 98458 
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 
AF_05/2018 

M2   TOTAL ITEM  R$        1.629,11  

INSUMO 1350 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM 

UN 0,4339000 31,9 R$/UN 
 R$            

365,38  

INSUMO 3992 
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 1,6923000 11,57 R$/M 
 R$            

516,65  

INSUMO 4433 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 
X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

M 1,2273000 7,26 R$/M 
 R$            

235,22  

INSUMO 5061 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 
10) 

KG 0,0428000 9,5 R$/KG 
 R$              

10,56  

COMPOSICAO 88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,2042000 22,93 R$/H 
 R$            

123,61  

COMPOSICAO 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,6127000 23,35 R$/H 
 R$            

377,69  

2 PREPARAÇÃO DO TERRENO TOTAL ITEM  R$        4.901,16  

2.1 DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E LOCAÇÃO TOTAL ITEM  R$        4.901,16  

 
 2.1.1       

15 m² SERP 85421 REMOCAO DE VIDRO COMUM M2   TOTAL ITEM 
 R$              

54,54  
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 2.1.1 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,18 R$/H 
 R$              

54,54  

9,24 m³ 

SERP 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M3   TOTAL ITEM 
 R$            

439,36  

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 23,49 R$/H 
 R$              

48,84  

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 18,18 R$/H 
 R$            

390,53  

0,6 m³ 

SERP 97626 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3   TOTAL ITEM 
 R$            

295,64  

INSUMO 42655 
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM 
(3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F  (COLETADO CAIXA) 

KG 0,2835000 8,80 R$/KG  R$                1,49  

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3196000 23,49 R$/H 
 R$              

32,69  

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,9693000 18,18 R$/H 
 R$            

261,46  

9,03 m² 

SERP 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2   TOTAL ITEM 
 R$              

70,28  

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315000 23,49 R$/H 
 R$              

27,89  

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582000 18,18 R$/H 
 R$              

42,39  
Fonte – Tabela Sinapi – Caixa Econômica Federal 
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2.5.3 Determinação do Orçamento 

O PMBOK® – 6ª edição define o processo “Determinar o Orçamento” como algo que 

agrega os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer 

uma linha de base dos custos autorizada, diz ainda, que o principal benefício deste processo é 

a determinação da linha de base dos custos para o monitoramento e o controle do desempenho 

do projeto. Esse processo é realizado uma vez ou em pontos predefinidos no projeto.  

Neste projeto o orçamento será determinado com base nas estimativas de custos e 

cronograma do projeto, através da técnica descrita pelo PMBOK® como “Agregação de 

Custos”, que se trata da apuração da estimativa dos custos das atividades do cronograma no 

nível de pacotes de trabalho, seguindo para a totalização destes valores para os níveis mais 

elevados da EAP. 

De acordo com o PMBOK® – 6ª edição, o orçamento do projeto inclui todos as verbas 

autorizadas para executar o projeto. A linha de base dos custos é a versão aprovada do 

orçamento do projeto ao longo do tempo, que inclui as reservas de contingencia, mas exclui as 

reservas gerenciais. 

Usualmente o orçamento é representado graficamente pela curva S, conforme figura 

abaixo, retirada da 6ª edição do PMBOK®. 

Figura 10 - Linha de base dos custos, gastos e requisitos de recursos financeiros 

 
 Fonte – PMBOK® - 6ª edição 
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2.5.4 Controle dos Custos 

O PMBOK® 6ª edição diz que controlar os custos é o processo de monitoramento do 

andamento do projeto para atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas 

na linha de base dos custos, sendo o principal benefício deste processo, o mantimento da linha 

de base dos custos atualizada ao longo de todo o projeto. Este processo é realizado ao longo do 

projeto. 

Adaptando a passagem do PMBOK®, a atualização do orçamento requer o 

conhecimento dos custos reais gastos até a presente data. Qualquer aumento do orçamento 

autorizado somente pode ser aprovado através do processo “Realizar o Controle Integrado de 

Mudanças”. A chave para o controle eficaz de custos é o gerenciamento da linha de base 

aprovada e das mudanças na mesma, sendo que o controle de custos do projeto inclui, mas não 

se limita a: 

• Influenciar os fatores que criam mudanças na linha de base dos custos autorizada; 

• Assegurar que todas as solicitações de mudança sejam feitas de maneira 

oportuna; 

• Gerenciar as mudanças reais quando e conforme elas ocorrem; 

• Assegurar que os desembolsos de custos não excedam os recursos financeiros 

autorizados por período, por componente de EAP, por atividade, e no total do 

projeto; 

• Monitorar o desempenho de custos para isolar e entender as variações a partir da 

linha de base dos custos aprovada; 

• Monitorar o desempenho do trabalho quanto aos recursos financeiros gastos; 

• Evitar que mudanças não aprovadas sejam incluídas no relatório do custo ou do 

uso de recursos; 

• Informar as partes interessadas apropriadas a respeito de todas as mudanças 

aprovadas e seus custos associados; e 

• Trazer os excessos de custos esperados para os limites aceitáveis. 
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Uma técnica bastante útil para controle de custos, gerenciamento de recursos e produção 

e, a qual será a ferramenta de monitoramento e controle deste projeto, é a do valor agregado, 

ou AVA, segundo o PMBOK®, em que compara a linha de base da medição do desempenho 

com o cronograma real e o desempenho dos custos. O Gerenciamento do Valor Agregado 

(GVA) integra a linha de base do escopo a linha de base dos custos e a linha de base do 

cronograma para formar a linha de base da medição do desempenho, em que desenvolve e 

monitora três dimensões-chave de cada pacote de trabalho e conta de controle, que são: 

 

• Valor planejado. Valor planejado (VP) é o orçamento autorizado designado ao 

trabalho agendado. É o orçamento autorizado, planejado para o trabalho a ser 

executado para uma atividade ou componente da estrutura analítica do projeto 

(EAP), sem incluir a reserva gerencial. Esse orçamento é alocado por fase no 

decorrer da vida do projeto, mas, em um determinado momento, o valor 

planejado define o trabalho físico que deveria ter sido realizado. O total do VP 

algumas vezes e chamado de linha de base da medição do desempenho (LMD). 

O valor total planejado para o projeto também e conhecido como orçamento no 

termino (ONT). 



• Valor agregado. Valor agregado (VA) e a medida do trabalho executado expressa 

em termos do orçamento autorizado para tal trabalho. E o orçamento associado 

ao trabalho autorizado que foi concluído. O VA sendo medido deve estar 

relacionado a linha de base de medição do desempenho (LMD) e o VA medido 

não pode ser maior que o orçamento VP autorizado para um componente. O VA 

e frequentemente usado para calcular o percentual realizado de um projeto. Os 

critérios de medição do progresso devem ser estabelecidos para cada 

componente da EAP para medir o trabalho em andamento. Os gerentes de projeto 

monitoram o VA em incrementos para determinar a situação atual e de forma 

cumulativa para estimar as tendências de desempenho a longo prazo. 

• Custo real. Custo real (CR) e o custo realizado incorrido no trabalho executado 

de uma atividade, durante um período especifico. E o custo total incorrido na 

execução do trabalho medido pelo VA. O CR deve corresponder em definição 

ao que foi orçado para o VP e medido no VA (por exemplo, somente horas 
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diretas, somente custos diretos ou todos os custos inclusive os indiretos). O CR 

não terá limite superior: tudo o que for gasto para atingir o VA será medido. 



O PMBOK® discorre sobre a análise de tendências, que examina o desempenho do 

projeto ao longo do tempo para determinar se o desempenho está melhorando ou piorando. As 

técnicas de análise gráfica são valiosas para o entendimento do desempenho até a presente data 

e para a comparação com objetivos de desempenho futuro na forma de ONT versus estimativa 

no termino (ENT) e datas de conclusão. Um exemplo desta técnica é a de gráfico, em que as 

três dimensões-chaves expostas acima podem ser monitoradas e relatadas tanto de período a 

período como de maneira cumulativa. A figura retirada do PMBOK® abaixo, ilustra a utilização 

das curvas S para mostrar os dados do VA para um projeto cujo desempenho está acima do 

orçamento e atrasado em relação ao cronograma. 

Figura 11 - Valor agregado, valor planejado e custos reais 

 
  Fonte – PMBOK® - 6ª edição 
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3. CONCLUSÕES 

 O foco deste trabalho era demonstrar que o gerenciamento de projetos é um potencial 

aliado no processo de melhoria contínua de obras de construção civil, especialmente as de 

pequeno porte, cujas usualmente não possuem tal vivência na pratica. 

 Através das demonstrações de metodologias, técnicas e ferramentas apresentadas pelo 

PMBOK®, possibilitou-se esclarecer alguns dispositivos para se obter a otimização do controle 

sobre o projeto de modo geral. 

 Na situação real em que o projeto “Construção de residência unifamiliar” foi 

encabeçado, não houve aplicação de nenhuma técnica de gerenciamento de projetos factível, 

sendo o escopo pobremente desenhado e alterado sem o menor controle sobre os impactos 

ocasionados por tais decisões, neste trabalho foi desenhado o escopo através da elaboração do 

Plano de Gerenciamento do Projeto, a abertura do Termo de Abertura do Projeto (TAP), seguido 

do desenvolvimento da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), seguindo os demais preceitos 

delimitados pelo PMBOK®, ampliando a visão sobre o empreendimento que se pretendia. 

 Na disciplina de cronograma, as atividades dos pacotes de trabalho tiveram suas 

durações detalhadas, possibilitando que o cronograma da obra fosse melhor detalhado, 

elucidando qual era o caminho crítico a ser observado e tratado, através de técnicas de 

paralelismo, antecipações, esperas, entre outros. Tais ações colocam as rédeas do tempo do 

projeto nas mãos do gerente de projetos. Na prática, o tempo para conclusão da obra foi apenas 

aumentando, tendo os stakeholders que se adaptarem às suas maneiras em relação a isso, seja o 

staff da obra ou os proprietários. 

 Outrossim, na área de custos, a artéria principal do projeto, enquanto que na realidade o 

orçamento era tratado da mesma maneira que finanças familiares, levando do jeito que as rendas 

permitiam, neste trabalho foram demonstradas técnicas de estimativas dos custos, analisando 

todas as atividades da EAP com o auxílio da tabela SINAPI, que apoiou a formação do 

orçamento e controle financeiro, demonstrando quanto o projeto custaria e como ele poderia 

ser gerenciado, com a técnica do valor agregado, por exemplo. 

 Evidenciou-se, portanto, que é possível adotar os preceitos contidos no guia PMBOK® 

e, alguns deles, aqui demonstrados, para qualquer que seja o tamanho do empreendimento no 

ramo da construção civil e, mesmo que abordando especificamente as disciplinas de escopo, 
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cronograma e custos, a eficiência da execução pode ser ainda mais otimizada aplicando-se as 

demais áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos contidas no guia. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Ao desenvolver este trabalho, vislumbrou-se a possibilidade, e aponta-se como sugestão, 

de estudar todas as áreas de conhecimento do guia PMBOK® em uma obra de pequeno porte à 

ser idealizada, acompanhando de fato o projeto desde a sua concepção, do estudo de viabilidade 

ao termo de aceite da obra, utilizando-se também, de literaturas especializadas em 

gerenciamento de projetos na construção civil, tendo como objetivo apresentar uma abordagem 

literal prática e simplificada sobre o assunto, visto que, de maneira geral, o material encontrado 

para obras civis, apresenta conteúdo demasiado amplo. 
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