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1. RESUMO 

Neste trabalho abordaremos os métodos e dificuldades do planejamento e 

controle de obras nos setores físico e financeiro. 

O processo de planejamento e controle de obra é de fundamental importância 

para alcançar o produto final na execução dos empreendimentos de construção. 

O aumento do controle da obra se faz necessário e incentiva as empresas de 

construção a investirem cada vez mais em planejamento e controle de obras.  

 

 

2. INTRODUÇÃO 

A Construção Civil tem se desenvolvido desenfreadamente nos últimos anos, 

com isso aumentam também as dificuldades do ramo e a necessidade imediata 

de aprimoramento e monitoramento das obras, de forma que sua execução seja 

previamente pensada, a fim de que não haja imprevistos, e prejuízos à empresa. 

Neste trabalho será exposto o que consiste o Planejamento e Controle de Obras, 

bem como as dificuldades da área. O planejamento é sem duvida, uma parte 

muito importante do empreendimento, onde é definida toda sua execução, e o 

controle da obra se faz essencial, visando que toda a execução seja realizada 

dentro do que foi planejado. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho visa a compreensão e conhecimento da importância do 

Planejamento e Controle adequado de obras, bem como a reflexão do custo / 

beneficio de investimentos de empresas na área. 
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4. METODOLOGIA 

 

O Planejamento de obra – Conceito, utilidade, levantamento de escopo, níveis e 

técnicas de planejamento, cronograma físico e financeiro. 

Controle da obra – Conceito, utilidade, ligação com o planejamento, métodos de 

controle, atualização e reprogramação de cronogramas. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Definição de Planejamento – O Planejamento é a base para um 

empreendimento, pré-estabelecendo a sequencia física e financeira de execução 

de cada serviço, conforme necessidade e escopo do projeto. 

Utilidade – Um planejamento bem elaborado é a melhor forma de gestão de 

qualquer empreendimento, onde o tempo investido se faz totalmente útil e 

indispensável, onde toda a definição é pensada, bem como as dificuldades e 

métodos para alcance do produto final desejado. 

 

Controle de Obra – O controle de obra é posterior ao planejamento de obra, já na 

fase de execução, onde se dá continuidade do planejamento, conferindo se o 

empreendimento está sendo executado conforme planejado. 

Utilidade – O controle de obra gere todo o empreendimento a fim de controlar 

todas as ações e modificações baseadas no planejamento, planejamento e 

controle sempre devem ser observados, pois nenhuma utilidade há no 

planejamento se o controle não existir e vice-versa.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Conhecimento e conscientização da importância e dificuldades do planejamento 

e controle, possibilidade para estudos de melhorias dos processos.  
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