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10. O CONTROLE DE OBRAS 

• O acompanhamento diário da execução dos serviços 

visando bons resultados de produtividade e custos, o que 

proporciona grande ajuda na administração da obra; 

• Apuração dos prazos reais de execução se serviços e 

etapas construtivas, bem como de seus custos reais, 

permitindo comparações com os parâmetros previstos. A 

esta apuração ou coleta chamamos apropriação de dados; 

• Tomadas de decisão em casos de haver desvios nos 

prazos e/ou custos previstos/executados (reais); 

• Obtenção de dados que venham a servir para realimentar 

todo o processo planejamento/programação/controle em 

empreendimentos futuros.  

Objetivos  



“É o conjunto de atividades que nos levará a 

uma comparação eficaz entre o efetivo e o 

planejado, com as providências de 

enquadramento dos resultados na conjuntura 

total apreciada, a fim de não se permitir 

desvios em comparação ao previsto. Para um 

Controle eficiente, seu método é preciso ser 

simples e o planejamento e a programação 
precisam ter sido bem trabalhados.”  
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Controle de Obras 



REQUISITOS PARA UM CONTROLE DE OBRAS EFICIENTE: 

Projetos executivos completos e atualizados nas suas eventuais alterações 

Orçamentos e suas memórias de cálculo  

Cronogramas físico e financeiro e redes de precedência, se for o caso 

As especificações técnicas da obra, com suas eventuais alterações 

Tabelas de composição de custos para obras em livros, revistas especializadas ou 
terminais de computadores que forneçam tais dados 

O plano de contas da empresa usado para a obra  

Engª M.Sc. Ana Lúcia de Oliveira Daré 



10.2.1 CONTROLE DE PRAZOS – PRODUÇÃO EFETIVA 

Pode-se registrar os dados no próprio cronograma físico 

através da inserção de barras paralelas ou internas às 

previstas, em traços diferentes, representando o real 

executado e seu percentual.  

Cronograma Físico (Diagrama de Barras) 

Cronograma de Acompanhamento 

É o meio de controle de prazos mais natural e objetivo. 

Para maior eficiência, a equipe de produção poderá 

desenvolver um maior detalhamento do cronograma, 

desmembrando serviços e reduzindo subunidades de 

tempo de modo a propiciar visualização mais detalhada, 

facilitando tomadas de decisões. No caso, as redes Pert-

CPM são de grande auxílio.  



10.2.1 CONTROLE DE PRAZOS – PRODUÇÃO EFETIVA 

Âmbito da construção civil  

 

•PERT/CPM (cronograma de rede) 

 

•Gantt (cronograma de barras) 

 

http://www.blogdaqualidade.com.br/tag/tqm/
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EXEMPLO DE CRONOGRAMA DE OBRAS, UTILIZANDO O GRÁFICO DE GANTT 
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SOFTWARE CRONOGRAMA DE OBRAS, UTILIZANDO O GRÁFICO DE GANTT 
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10.2.1 CONTROLE DE PRAZOS – PRODUÇÃO EFETIVA 

 
• Usam-se também, como controle de 

serviços individuais, histogramas 
comparativos previsto/executado, 
onde se registram as diferenças 
percentuais para mais ou para menos. 
 

•  Os histogramas poderão ser também 
representativos dos serviços mensais 
ou acumulados: 
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Outro dispositivo gráfico que pode ser útil é a chamada curva S, que se constitui de 

um gráfico de percentuais acumulados de serviços previstos (eixo vertical) ao longo 

do tempo (eixo horizontal) onde se registram a cada mês os percentuais acumulados 

reais dos serviços, comparando-se as diferenças: 



10.2.2 CONTROLE DE CUSTOS 

http://www.carlostristacci.com.br/blog/plano-de-gerenciamento-dos-custos/


10.2.2 CONTROLE DE CUSTOS 
 

• Só é possível executar este tipo de 
controle, tendo-se como referência o 
orçamento analítico, onde se tem 
custos unitários, custos de serviços, 
produtividades e custos globais. 
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http://www.printcustos.com.br/blog/2011/06/01/controle-de-custos-nas-pequenas-graficas/




GRÁFICOS 
HISTOGRAMAS OU 

CURVAS 

RELATÓRIOS EM 
PLANILHAS 



 • As produções de serviços apropriadas nas 

planilhas específicas serão comparadas com as 

previstas. Destas comparações resultam as análises 

de quantidades e de custos por serviço. 

 

• As quantidades de materiais apropriadas nas 

planilhas de compras são comparadas com as 

previstas em orçamento. Resultam daí as análises e 

custos unitários, consumos e perdas. 

 

• As quantidades de horas consumidas pela mão-de-

obra apropriadas na planilha especifica são 

comparadas com o orçamento, obtendo-se assim as 

análises dos custos unitários e índices de 

produtividade da mão-de-obra. 

 

SISTEMA DE CONTROLE DE CUSTOS 
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O mesmo procedimento pode ser 

adotado pelos contratados em obras 

nos regimes de preços fechados - 

empreitadas e sub-empreitadas.  



• As instâncias superiores da empresa 
receberão então todos esses dados, 
comparações, análises, conclusões e 
medidas sugeridas para melhorar 
desempenhos presentes e futuros, em 
forma de relatórios periódicos, em 
geral mensais, fechando-se assim o 
processo planejamento, programação 
e controle. 
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http://www.logisticadescomplicada.com/garantia-da-qualidade-atraves-de-graficos-de-controle/

