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1. Resumo 

O presente trabalho aborda a implantação de técnicas de planejamento 

físico e financeiro em construtoras de pequeno porte, focada em obras no 

sistema “preço de custo”, visando assim reduzir prazo e melhorar qualidade 

no produto final. 

2. Introdução 

Nos últimos 20 anos a construção civil no Brasil teve um crescimento 

muito relevante no cenário econômico, de acordo com o Sindicato da Indústria 

e Construção de São Paulo (SINDUSCON-SP), o crescimento do setor na 

última década foi de 52,10%, o que representa um crescimento médio anual 

de 4,28%, se analisarmos nos últimos 20 anos (1994 a 2013) o avanço foi de 

74,25% com o avanço médio anual foi de 2,82%. Sendo que seu auge de 

desempenho nesse período foi no ano de 2010, quando PIB brasileiro da 

construção civil teve alta de 11,6%, ano em que os estoques de imóveis foram 

os mais baixos da década. 

Porém, segundo dados do Sinduscon-SP, o cenário não se mostrou tão 

favorável no ano de 2014, onde o número de lançamentos foi o mais baixo 

dos últimos 7 anos e o estoque foi o mais alto, o que mostra uma 

desaceleração no mercado. A partir destes dados construtoras pequenas, que 

não possuem capital próprio para financiar seus investimentos necessitam 

cada vez mais se preocupar com o planejamento e controle de custos de suas 

obras para tornar seus empreendimentos atrativos em um cenário de elevado 

estoque para seus investidores. 

 

3. Objetivos 

Apresentar a importância do planejamento nas obras com Sistemas de 

Cotas de Investimento (Preço de Custo), direcionando os aportes mensais 

visando minimizar prazos e custos. Dessa forma aumentando o lucro dos 

investidores, garantindo a competitividade do segmento no atual cenário do 

mercado, a partir da analise de um empreendimento real realizado no ano de 

2010 no sistema “Preço de Custo”. 

 

 



4. Metodologia 

O planejamento da obra segue passos bem definidos, onde em cada uma 

das etapas se coleta dados da etapa anterior e se agrega algo a ele. Abaixo 

segue passos necessários para a elaboração de um planejamento: 

-Orçamento detalhado (real) 

- Identificação das atividades 

-Definição das durações das atividades 

-Definição da precedência  

-Montagem do diagrama de rede 

-Identificação do caminho crítico  

-Geração do Cronograma e cálculo das folgas 

- Curva de avanço físico econômico. 

-Definição dos aportes financeiros mensais necessários para a execução 

do empreendimento dentro do prazo pré-estabelecido. 

5. Desenvolvimento 

Apos analise dos projetos e coleta dos dados, foi possível determinar o 

orçamento do empreendimento, que foi iniciado em 2010 e finalizado em 

2013, com prazo de execução de 36 meses. Esse orçamento foi corrigido 

para valores atuais através do INCC (Indice Nacional de Custo da 

Construção). 

Ainda com base em projetos, foi feita a analise das atividades da obra, 

tanto atividades principais que são do caminho critico quanto atividades que 

não fazem parte do caminho critico, mas que tem um impacto financeiro no 

empreendimento. Para a melhor visualização dessas atividades desenhou-se 

o macrofluxo da obra, ou seja, a sequencia de execução da obra. 



Com o Macrofluxo finalizado se torna simples gerar o cronograma físico 

da obra e definir as folgas entre cada uma das atividades, que devem ser 

baseadas nas Normas de Execução, com o Cronograma Físico e o 

Orçamento Detalhado, é possível se determinar a curva de avanço Físico x 

Financeiro e direcionar os aportes mensais necessários para a realização do 

empreendimento com o capital de investidores, e fazer simulações para 

verificar possibilidades mais rentáveis. 

6. Resultados Preliminares 

Com base no diagrama de rede do empreendimento em estudo é 

possível notar a partir do caminho crítico que o empreendimento real, que foi 

realizado em 36 meses, poderia ter sido realizado em 18 meses, um período 

de tempo consideravelmente menor, para isso seria necessário direcionar os 

aportes mensais visando suprir a demanda financeira de cada uma das 

etapas em um período menor, assim tornando possível realiza-lo nesse 

período mais curto, logo tornando o retorno dos investidores mais rápido e 

aumentando o lucro.  
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