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Resumo
O objetivo desse trabalho é desenvolver uma ferramenta computacional exclusivamente 
voltada para o planejamento em níveis hierárquicos levando em conta o controle de 
restrições, a retroalimentação do processo e a integração com o Livro de Ordem (CONFEA, 
2009). O método de pesquisa iniciou-se por um amplo levantamento bibliográfico, pela 
seleção da linguagem de programação, Microsoft Excel aliado com a linguagem de 
programação Microsoft Visual Basic, e pela construção da ferramenta computacional. Para 
facilitar a visualização do cronograma de longo prazo, foi optado por utilizar o cronograma 
de barras, permitindo que o usuário possa visualizar a sequência de atividades mais 
claramente. No planejamento de médio prazo, as atividades lançadas possuem um maior 
nível de detalhamento, tais como o volume planejado e executado de cada atividade, a 
atividade de longo prazo vinculada e o índice de produtividade. O cronograma de curto 
prazo é uma visualização compacta do cronograma de médio prazo, que possibilita a 
associação de atividades reserva (buffers). A ferramenta propõe recursos que permitam a 
visualização das restrições no momento da programação. Ao final da pesquisa, foi possível 
concluir que a informatização do processo de planejamento na construção civil pode ser 
facilitada com a utilização de ferramentas computacionais e que tais ferramentas também 
podem agilizar a elaboração e a manutenção do planejamento, tornando-o mais transparente 
e menos oneroso à empresa.
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Abstract
The objective is to develop a computational tool to the construction planning in hierarchical 
levels considering the control of restrictions, the feedback of the process and the integration 
with the Book of Order (CONFEA, 2009). The research method was developed by an 
extensive literature review, by the selection of the programming language which was 
Microsoft Excel allied with Microsoft Visual Basic and the construction of the computational 
tool. To facilitate viewing of long term schedule was used a timeline bar, allowing the user to 
visualize the sequence of activities more clearly. In the medium-term planning the activities 
launched have a greater level of detail, such as the volume planned and carried out each 
activity, the activity of long term linked and the productivity rate. The short term schedule is a 
compact view of medium term schedule plus the buffers. The tool proposes devices that allow 
the visualization of the restrictions in the moment of programming. Conclusions are related 
that the planning process in construction can be facilitated with the use of computational 
tools that can improve on preparing and maintenance planning, making it more transparent 
and less costly to the company. 
Keywords: Planning; Hierarchical Levels; Computational Tool.

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0580



1. INTRODUÇÃO
A atividade da construção civil é de significativa complexidade. O fluxo de produtividade 
sofre a influência de inúmeros fatores, como altos graus de incerteza, mão de obra 
desqualificada e irregular, fenômenos climáticos e forte interdependência entre atividades. 
Desenvolver um processo de planejamento capaz de suprimir todas as interferências inerentes 
à construção é um verdadeiro desafio, no tocante à informatização do processo. Diversos 
estudos analisaram a implantação do processo de planejamento nos softwares comumente 
utilizados no mercado e, apesar de defenderem os ganhos em eficiência pela utilização deste 
método, pactuam na dificuldade existente em aplicar e integrar os conceitos do planejamento 
nestes aplicativos. 

Dentre as peculiaridades inerentes ao setor, destaca-se a incerteza existente no processo 
produtivo das atividades de construção civil. A variabilidade da produtividade da mão de obra 
e a imprevisibilidade dos fenômenos climáticos exercem grande influência no cronograma e a 
ausência de atualizações frequentes pode comprometer a eficácia do planejamento.

Esta pesquisa tem como escopo o desenvolvimento de uma ferramenta que agilize a etapa de 
planejamento da obra e torne as atividades de manutenção deste planejamento menos 
dispendiosas. Esta ferramenta também oferece recursos que possibilitam que o planejamento 
seja retroalimentado a partir de dados coletados no acompanhamento da obra. Tais dados 
poderão ser utilizados para avaliar o andamento da obra e facilitar a visualização do êxito ou 
não do processo de gestão.

2. PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA CONSTRUÇÃO
Ghinato (1995) revela que o planejamento deve ser realizado em todos os níveis gerenciais e 
integrado para manter toda a hierarquia da organização em sintonia. Cada nível gerencial 
exerce um determinado papel no planejamento, e por isso, é importante que os planos sejam 
preparados em cada nível de maneiras diferente, com o grau de detalhamento adequado.
Laufer e Tucker (1988 apud BERNARDES, 2003) salientam que o grau de detalhe do 
planejamento deve ser maior conforme se aproxima do grupo responsável pela implementação 
dos planos. Planos excessivamente detalhados em níveis gerenciais altos tendem a ignorar a 
incerteza inerente à atividade da construção e tornar-se ineficazes. Apesar da necessidade da
divisão do planejamento em níveis, quando se trata de informatizá-lo, há uma certa 
dificuldade de implementação do processo nas ferramentas computacionais existentes.
Para Akkari (2003) os softwares existentes para informatização do planejamento possuem 
certas desvantagens quando utilizados para o processo de planejamento em níveis 
hierárquicos, como: necessidade de um detalhamento elevado do plano de longo prazo; 
requisição de tomada de decisão de longo prazo nas reuniões do planejamento de curto prazo; 
elevado número de horas para elaboração do plano de longo prazo e na introdução de 
mudanças. A autora também sugere algumas mudanças na utilização dos softwares de 
planejamento, dentre as quais destacam-se: considerar, inicialmente, planos com pouco 
detalhamento; delimitar explicitamente o zoneamento dos níveis de planejamento; definir a 
frequência de atualização; evitar que o tempo necessário para a execução do pacote de 
atividade ultrapasse o horizonte de planejamento proposto e; permitir o fluxo da mão de obra, 
contornando as interferências.

3. MÉTODO DE PESQUISA
Após o levantamento bibliográfico, o qual identificou as necessidades atuais do mercado 
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relacionadas ao planejamento de obras, foi definido como plataforma para desenvolvimento
da ferramento, o programa de manipulação de planilhas Microsoft Excel aliado com a 
linguagem de programação Microsoft Visual Basic for applications.

Assim a pesquisa consistiu na construção de uma ferramenta para planejamento de longo, 
médio e curto prazo de empreendimentos de construção, tendo como ênfase o controle das 
restrições e o lançamento do diário da obra. Na sequência são apresentados os recursos que a 
compõe e os exemplos práticos de lançamentos e de utilização destes recursos. Também foi 
demonstrado quais os vínculos que a ferramenta estabelece entre os níveis de planejamento e 
a retroalimentação.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO
A interface geral da ferramenta foi elaborada com três divisões, o cronograma de longo prazo, 
o cronograma de médio e curto prazo e o calendário de lançamentos no livro de ordem. Para 
facilitar a visualização do cronograma de longo prazo, foi optado por utilizar o cronograma de 
barras (Figura ), permitindo que o usuário possa visualizar a sequência de atividades mais 
claramente, o que pode ser bastante difícil dependendo da complexidade do cronograma 
(KAYSER, 2009).

Figura 1 - Interface do cronograma de longo prazo

O cronograma de longo prazo (Figura 1) possui informações como o ID, que identifica a 
atividade de uma maneira abreviada, a discriminação da atividade, datas de início e término 
das atividades e a condição do controle de restrições. Cada restrição lançada possui um 
período de duração e de latência. A duração refere-se ao tempo necessário para que a restrição 
seja eliminada, enquanto a latência é o intervalo de tempo necessário entre a eliminação da 
restrição e o início da atividade. A partir destas informações, a ferramenta calcula as datas de 
início e término da restrição e, considerando a data atual do sistema, define se a restrição está 
atrasada ou não.

Para facilitar o processo de eliminação de restrições, a ferramenta apresenta um recurso 
denominado agenda de restrições (Figura 2), a qual concatena as restrições apresentando a 
discriminação da atividade restritiva, o ID da atividade que possui a respectiva restrição e as 
datas de início e término da restrição.

No cronograma de médio prazo (Figura 3), as atividades lançadas possuem um maior nível de 
detalhamento, possuindo informações adicionais como a unidade de medida, o volume
planejado e executado de cada atividade, as condições restritivas da atividade e da atividade 
de longo prazo vinculada, o índice de produtividade planejado e executado e um cronograma 
de barras, apresentando as datas programadas e as datas efetivamente executadas. A 
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vinculação entre as atividades de longo prazo e médio prazo é realizada através do ID, tal 
como ‘ALV.P2’, por exemplo, seria uma vinculação de uma atividade de longo prazo com o 
ID ‘ALV’.

Figura 2 - Agenda de restrições

Figura 3 - Interface do cronograma de médio prazo

O cronograma de curto prazo é uma visualização compacta do cronograma de médio prazo, 
que possibilita a associação de atividades reserva (Figura 4). A eficiência do planejamento 
dependerá da correta utilização dos conceitos do processo de planejamento por níveis 
hierárquicos. No caso do cronograma de curto prazo, é importante que todas as atividades 
programadas tenham todas as restrições eliminadas antes do início das atividades. A 
ferramenta propões recursos que permitam a visualização das condições restritivas no 
momento da programação, facilitando para o usuário.

Figura 4 - Interface do cronograma de curto prazo

Os dados lançados no livro de ordem (Figura 5) atendem as exigências da resolução nº 
1024/2009 (CONFEA, 2009), como os turnos de trabalho, as condições climáticas, os 
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colaboradores envolvidos, as empresas sub-contratadas envolvidas, as atividades executadas 
no dia do lançamento, além de um diário descritivo das intercorrências na data do lançamento 
e das orientações do responsável técnico.Os lançamentos no livro de ordem são 
automaticamente vinculados aos cronogramas, preenchendo as programações executadas e 
calculando os índices de produtividade executados, permitindo que usuário compare o 
planejado com o executado e faça as alterações necessárias para ajustar o cronograma.

Figura 5 - Lançamento no livro de ordem

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento desta ferramenta põe em pauta a possibilidade de se projetar softwares 
específicos para resolução de problemas do cotidiano de empresas com a utilização de pacotes 
computacionais amplamente difundidos e de fácil acesso. Através do sistema de lançamentos 
no Livro de Ordem, ficou clara a facilidade de se armazenar e tabular dados do processo 
produtivo da construção, permitindo manter um histórico de fácil acesso.
Por fim, é importante interpretar a iniciativa deste trabalho como o primeiro passo para um 
estudo mais profundo sobre a informatização do processo de planejamento em obras da 
construção civil. Desde que alimentada de maneira correta, a agenda de controle de restrições 
aliada à convenção de ícones, pode diminuir a complexidade do planejamento e evitar que 
atividades complementares possam interromper o fluxo de atividades produtivas, auxiliando 
de maneira eficaz a remoção das restrições, inclusive indicando as prioridades.
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