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Materiais modernos e tecnologias avançadas de 
gestão vão revolucionar a Construção Civil no Brasil.

 
Aprenda neste ebook a fazer cronogramas de obra 
que vão garantir um futuro de sucesso para os seus 

empreendimentos.
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O mercado da construção civil está dando sinais de que 2016 será diferente 

do ano que passou. Será melhor!

Pode-se dizer que os tempos de crise são uma espécie de preparação 

para as empresas voltarem com tudo quando a poeira baixar e a 

economia começar a reaquecer. Anos como o de 2015 serviram para as 

construtoras otimizarem processos como uma forma de sobrevivência no 

mercado, experiência que em períodos mais favoráveis será revertida em 

amadurecimento, fortalecimento e maior competitividade.

Passar a fazer o planejamento das obras de forma mais assertiva nos 

períodos de retração é extremamente importante, e essa prática não deve 

ser deixada de lado agora, com a expectativa dos tempos melhores que 

estão por vir.

 

O cronograma de obra se apresenta como a materialização desse 

planejamento, já que reúne e consolida informações de diversos 

documentos importantes para a obra, como orçamentos e projetos, além de 

orientar a execução da obra de forma sustentável.

Este ebook traz um passo a passo com cinco etapas básicas para serem 

seguidas na hora de elaborar o cronograma dos seus empreendimentos e 

garantir a eles um futuro muito mais rentável. 

INTRODUÇÃO
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Que tal iniciar 2016 com o pé direito e começar a 

aproveitar os inúmeros benefícios que essa ferramenta de 

gestão é capaz de trazer?

Boa leitura!
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O ano de 2015 não foi dos melhores para a construção civil: em relação 

a 2014, o desempenho das vendas foi 16% inferior, de acordo com 

estudo realizado pela Associação Brasileira da Indústria dos Materiais de 

Construção (Abramat) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

 

Outro balanço, feito pela Câmara Brasileira de Indústria e Construção 

(CBIC), apurou que de janeiro a outubro de 2015 foram financiados 301,5 

mil imóveis, número 32,6% menor do que o registrado no mesmo período 

de 2014.

    Saiba como uma solução tecnológica ajuda sua construtora a não 

perder vendas na crise!

 

A boa notícia é que, mesmo em meio a tudo isso, as expectativas de 2016 

para o mercado imobiliário são boas, e oportunidades como os Jogos 

Olímpicos no Brasil  estão reacendendo o otimismo em consumidores, 

investidores e profissionais do ramo.

Porém, existem ferramentas de gestão que devem ser utilizadas por 

construtoras e incorporadoras seja em tempos de crise ou não, e uma delas 

é o cronograma de obra.  

Esse documento é considerado uma peça-chave do planejamento de 

POR QUE FAZER UM CRONOGRAMA 
DE OBRA?

http://www.cbic.org.br/sala-de-imprensa/noticia/balanco-do-setor-0
http://www.sienge.com.br/blog/por-que-sua-construtora-precisa-de-uma-solucao-tecnologica-na-crise/
http://www.sienge.com.br/blog/por-que-sua-construtora-precisa-de-uma-solucao-tecnologica-na-crise/
http://www.sienge.com.br/blog/expectativas-para-o-mercado-imobiliario-em-2016/
http://www.sienge.com.br/blog/expectativas-para-o-mercado-imobiliario-em-2016/
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execução de empreendimentos porque é nele que estão listadas todas 

as atividades necessárias para que o projeto se concretize. Mais do que 

isso, também ajuda a programar e organizar atividades de forma que a 

construtora consiga cumprir prazos e ser mais produtiva e eficiente, além 

de fornecer subsídios para que a empresa aprimore seus processos de 

forma constante.

E a construção civil, assim como todos os outros segmentos, precisa 

planejar suas ações de forma a manter seu negócio sustentável e sempre 

competitivo no mercado, profissionalizando e padronizando seus 

processos rumo à excelência.
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A montagem de um cronograma de obra eficiente inicia pelo levantamento 

e listagem de todas as atividades necessárias para viabilizar a construção 

do empreendimento.

 

Para cumprir essa etapa inicial da forma mais completa e assertiva possível, 

uma dica valiosa é a construtora já estar com o orçamento da obra pronto 

e em mãos, pois nele já foram listadas nas quantidades corretas todos os 

insumos, serviços (mão de obra) e equipamentos que serão necessários 

para que o empreendimento se concretize. Pode-se dizer que o orçamento 

é o que vai ser feito, e o cronograma, quando vai ser feito.

Por exemplo, se no planejamento financeiro de uma obra está previsto 

um determinado valor para os serviços elétricos (o que inclui insumos 

e mão de obra), a construtora tem condições de relacionar todas as 

atividades contempladas nesse valor, como compra de materiais elétricos e 

contratação de eletricistas. Ou seja, ela converte os valores em atividades, 

e dependendo do custo informado pode ter uma dimensão do porte da 

obra, podendo inclusive separar as tarefas por blocos ou pavimentos, 

por exemplo – como “instalação de campainhas no bloco 1” e “colocação de 

interruptores no pavimento 2”. 

 

Por falar nisso, uma boa dica é detalhar as atividades em subtarefas, isto 

é, em vez de incluir apenas “assentamento de piso”, abaixo desse registro 

podem ser listados todos os serviços incluídos nele, como “execução de 

1   LISTAR ATIVIDADES
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contrapiso”, “colocação de azulejos”, “aplicação de rejunte” e “limpeza”. 

Um cronograma de obra detalhado dessa forma exige maior frequência 

de atualização, pois são mais indicadores envolvidos, mas, por outro lado, 

ajuda a visualizar as várias entregas que fazem parte do projeto, permitindo 

acompanhar mais de perto o status da obra e identificar gargalos de 

produção com mais agilidade, evitando problemas que possam surgir a 

partir deles.

Outra boa prática para a confecção do cronograma de obra é contar com 

a experiência e o conhecimento de profissionais de todas as áreas da 

construtora para levantar as atividades necessárias, além de consultar 

orçamentos e cronogramas de empreendimentos anteriores como 

documentos de referência.

O primeiro passo de levantamento e listagem de atividades servirá de base 

para todas as outras etapas do cronograma que serão vistas neste ebook. 

Por isso, quanto mais completo e detalhado esse início for, mais próximo 

da realidade esse planejamento irá ficar e, com isso, maiores chances de a 

construtora estipular prazos mais próximos da realidade e o cronograma 

sofrer menos ajustes. Sem contar que um maior nível de conhecimento 

acerca das atividades fará a construtora ficar mais preparada para lidar com 

imprevistos e replanejamentos.
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Muitas vezes, os orçamentos de obra apresentam as informações 

agrupadas por tipo de serviços, como de alvenaria, hidráulicos ou elétricos. 

Ao transportar esses dados para o cronograma de obra, no entanto, é 

necessário seguir preferencialmente uma ordem lógica de execução, o que 

facilita no momento de estipular datas para conclusão de etapas e sinalizar 

a interdependência entre atividades, que será o tema do próximo capítulo.

           Na hora de definir o tempo que será investido em cada 

atividade e os prazos para conclusão, o ideal é que a 

construtora já tenha avaliado o seguinte: se as tarefas 

serão distribuídas entre um número determinado de 

profissionais ou se será feito todo o planejamento 

primeiro para, depois, ser contratada a quantidade   

                                           necessária de trabalhadores para cumpri-lo.

 Isso porque montar um cronograma de obra considerando o rendimento 

do time de 10 colaboradores da própria empresa, por exemplo, vai exigir 

que a data de entrega se ajuste à capacidade de produção dessas pessoas, 

situação que seria diferente no caso de se contratar uma mão de obra sob 

demanda.

O tempo que será investido em cada atividade pode ser calculado, inclusive, 

com base nos itens listados no orçamento. Uma solução tecnológica 

especializada no segmento de construção civil ajuda a fazer isso cruzando  

2   DEFINIR DATAS

http://www.sienge.com.br/blog/o-que-e-um-erp-e-por-que-ele-tambem-e-importante-na-construcao-civil/
http://www.sienge.com.br/blog/o-que-e-um-erp-e-por-que-ele-tambem-e-importante-na-construcao-civil/
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informações como quantidade de insumos que serão utilizados, mão de 

obra que será aplicada e tamanho da área a ser trabalhada. 

Por exemplo: quanto tempo “x” profissionais vão demorar para pintar tetos 

e paredes com uma área total de “y” metros quadrados dispondo de “z” 

litros de determinado tipo de tinta? Sim, um software especializado ajuda 

você a resolver essa conta!

Duas situações bastante comuns que costumam bagunçar as datas 

planejadas e causar atraso nas obras são as chuvas (veja dicas para sua 

obra não sair do planejado mesmo abaixo de chuva! ) e as licenças e 

documentações exigidas para a empresa dar início à construção.

 

No primeiro caso, para que a construtora consiga formular cronogramas 

mais precisos levando em consideração tais situações adversas, o ideal é 

levantar informações sobre o histórico do clima da região – se em um 

determinado município os três primeiros meses do ano costumam ser os 

mais chuvosos, não faz sentido começar a obra e executar a etapa inicial de 

preparo do terreno nesse período, no qual as atividades certamente não 

serão tão produtivas quanto seriam em épocas de clima mais seco. Outra 

alternativa para ficar de olho no clima é utilizar aplicativos como o IFTTT 

e dos sites especializados como Climatempo e The Weather Channel, por 

exemplo, que avisam quando vai chover na região selecionada e podem 

ajudar a construtora a se planejar melhor ao ter conhecimento dessa 

previsão.

http://www.sienge.com.br/blog/3-passos-para-melhorar-o-planejamento-da-obra-em-periodo-de-chuvas/
http://www.sienge.com.br/blog/3-passos-para-melhorar-o-planejamento-da-obra-em-periodo-de-chuvas/
https://ifttt.com/recipes/165139-rain-tomorrow-get-a-notification
http://The Weather Channel
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       Com relação às regularizações, a construtora não deve assentar  

       qualquer tijolo sem antes obter todas as autorizações necessárias 

para que o projeto comece a sair do papel, e isso deve estar previsto no 

cronograma de obra. Documentos que comprovem a regularização do 

terreno e o alvará para construção, por exemplo, devem ser tratados como 

pré-requisitos no cronograma de obra, caso contrário, simplesmente a obra 

não irá para a frente de acordo com o planejado e todo o planejamento terá 

de ser, provavelmente, refeito, gerando trabalho e custo adicional.
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Por falar em pré-requisitos, durante a construção de um empreendimento 

algumas atividades precisam ser finalizadas, pelo menos em parte, antes 

de outras começarem, para que a obra evolua de forma organizada, 

produtiva e sustentável.

 

Ao mesmo tempo, existem aquelas que precisam ser realizadas 

imediatamente depois e outras que devem acontecer ao mesmo tempo para 

garantir o resultado desejado. São as chamadas atividades predecessoras, 

sucessoras e simultâneas.

 

Um cronograma de obra exemplar mostra todas as relações e 

interdependências entre as tarefas, ou seja, pré-requisitos exigidos 

por cada uma delas para que possam ser realizadas com sucesso. Para 

identificar essas conexões no cronograma você pode destacar cada grupo 

de tarefas com cores diferentes e atribuir números para indicar sua ordem 

de execução, se achar necessário – veja o exemplo na imagem ao final deste 

capítulo.

 

Antes de fazer uma concretagem, por exemplo, é necessário que as 

formas estejam prontas, as cintas de ligação verificadas e a camada de 

impermeabilização aplicada, certo? A hora certa de contratar um caminhão 

e profissionais para colocar o concreto você vai saber quando as atividades 

predecessoras estiverem indicadas como concluídas no cronograma de 

obra.

3   RELACIONAR ATIVIDADES
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Também não faria sentido algum instalar vidros e esquadrias sem as 

paredes do imóvel estarem 100% concluídas, você não acha? Colocar 

as janelas muito cedo fará com que fiquem vulneráveis a respingos de 

argamassa e tinta, riscos e até rachaduras e quebras, fazendo com que a 

construtora tenha gastos com manutenções e até mesmo com trocas, que 

poderiam ser evitados com um simples ajuste de planejamento.

 

Deixar as atividades relacionadas corretamente também ajuda na 

geração de histogramas de obra, ou seja, no levantamento de quais 

e quantos profissionais serão necessários para a realização de cada 

etapa da construção. Por exemplo: em um serviço de alvenaria no qual o 

levantamento da parede já prevê instalações hidráulicas e elétricas será 

necessário ter à disposição, além de pedreiro e servente, um eletricista para 

fazer ligações elétricas e um encanador para fazer as hidráulicas, ajudando 

a construtora a se programar para contratar os profissionais em tempo 

hábil.
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Você já viu alguma obra que não sofreu absolutamente 

nenhuma alteração de projeto durante sua execução? 

Provavelmente, não. Isso porque projetos, orçamentos, cronogramas 

e demais documentos destinados a planejar a construção civil simulam 

um cenário com base na experiência da construtora, de forma a dar uma 

orientação inicial para o projeto. Mas os dados reais mesmo, que vão 

orientar os próximos passos, vão vir do dia a dia - toda obra é única e 

possui suas particularidades.

 

Sendo assim, a elaboração de um cronograma de obra não acaba em 

hipótese alguma após a listagem, definição de datas e relacionamento 

de atividades, afinal, você não investiu tanto tempo e dedicação para 

deixar esse documento de lado na hora em que o planejado está sendo 

colocado em prática. Ele é uma ferramenta de gestão e só tem real utilidade 

se for atualizado com as informações geradas durante a execução do 

empreendimento. Por isso, é importante ter a base do cronograma muito 

bem feita e registrar tudo para fazer eventuais redimensionamentos 

necessários para o bom andamento da obra.

A conclusão e o acompanhamento das etapas podem ser sinalizados nas 

colunas que marcam os meses, ou outra unidade de medida à escolha 

da construtora. Nada impede também que a empresa altere itens do 

4   EXECUTAR O PLANEJADO
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documento sempre que necessário. Ao contrário do que muitos pensam, 

o cronograma de obra é um organismo vivo, sim, e anda de acordo com o 

que acontece na obra.

Outra ferramenta igualmente importante para a obra e que pode ser 

gerada no seu andamento é o cronograma físico-financeiro . Ele resulta 

da integração entre o cronograma e o planejamento financeiro da obra, 

passando a mostrar, também, os valores que são gastos ao longo do tempo e 

em cada uma das atividades da construção do empreendimento, permitindo 

acompanhar se a evolução está condizente com os valores investidos até 

então.

 

http://www.sienge.com.br/blog/quais-sao-as-vantagens-de-se-fazer-um-cronograma-financeiro-de-obra/
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Fim de obra é também o momento de se despedir do cronograma utilizado 

nela, certo? Nada disso!

 

Você lembra que no primeiro capítulo deste ebook, quando se fala do 

levantamento e listagem de atividades, uma das fontes que podem ser 

utilizadas para tornar essa relação ainda mais completa são justamente 

os cronogramas de empreendimentos já realizados?

 

As estimativas de duração das atividades também podem ser feitas com 

base em cronogramas anteriores. 

Por exemplo: se o revestimento de fachada durou dois meses em um 

empreendimento semelhante, pode ser adotado o mesmo na obra atual, e 

se o piso cerâmico de um apartamento de 100 metros quadrados foi feito 

em cinco dias, em um de 60 metros podem ser estimados três dias. E por aí 

vai.

 

Além de ter o conteúdo utilizado como referência para os próximos 

cronogramas e demais documentos da construtora, comparar a situação 

final do cronograma de obra com a inicial para analisar variações e 

eventuais replanejamentos e seus motivos faz com que essa experiência 

possa ser levada para o planejamento de obras futuras, tornando os 

próximos planejamentos mais assertivos, evitando a repetição de erros e 

potencializando pontos fortes.

5   MEDIR RESULTADOS
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A análise de resultados na construção civil 
é imprescindível para gerar aprendizado e 
aprimoramento de processos, daí a importância de se 

ter todas as informações devidamente registradas e organizadas. Ter 

essa análise como prática constante também ajudará a conhecer melhor 

detalhes do processo construtivo em geral e de produtividade da própria 

construtora.
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CONCLUSÃO

Você já chegou a construir bons cronogramas de obra, mas desanimou 

porque os resultados sempre fogem do planejado? Nada fora do normal: 

lembre-se que o cronograma é um organismo vivo e deve ser sempre 

atualizado com as informações da real situação da obra, o que dificilmente 

não causará desvios.

 

Isso não é ruim, desde que a construtora tenha controle e consciência 

dessas alterações e possa traçar replanejamentos em tempo hábil, quando 

necessário. Esse é o grande diferencial que sustenta as empresas 

consolidadas no mercado.

 

O único cuidado extremamente importante nessa hora é: por mais que o 

cronograma de obra ofereça total flexibilidade, é essencial manter o foco e 

cuidar ao máximo para não se afastar muito dos objetivos da construtora e 

do empreendimento em si.

 

As cinco etapas apresentas neste ebook ajudarão sua construtora a 

elaborar cronogramas de obra mais funcionais e sempre em sintonia 

com os demais projetos da empresa e expectativas de seus públicos. 

Não se esqueça que a colaboração é algo muito importante no momento 

da elaboração dessa ferramenta, por isso, conte com a experiência 

de profissionais de todas as áreas nesse processo, principalmente de 

trabalhadores do canteiro de obras, que conhecem a prática.
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Além disso, contar com o histórico das obras permite que seus cronogramas 

sejam cada vez mais assertivos, por isso, não desanime quando os primeiros 

saírem do planejado - são lições aprendidas. A cada obra eles se tornam 

mais próximos da realidade e você pode contar com a ajuda da tecnologia 

certa para organizar e utilizar todas essas informações.

 

Agora que você já conheceu bem cada uma das etapas, que tal praticá-

las no próximo empreendimento e começar a colher os bons frutos de 

2016?

Saiba mais!

Entre em contato conosco!

http://www.sienge.com.br/fale-conosco/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=5-passos-para-elaborar-um-cronograma-de-obra-eficiente
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O Sienge é um sistema de gestão, também chamado de ERP – Enterprise 

Resource Planning, especializado na Indústria da Construção. Você pode 

gerenciar e integrar todas as áreas de uma empresa sem ter que abrir mão 

de um software que atenda com propriedade a produção da sua empresa. 

Com o Sienge e sua equipe altamente capacitada neste segmento, todas as 

necessidades do setor estão ao seu alcance.

Você encontra outros materiais disponíveis em nosso Blog,  sempre  com 

novidades interessantes. 

Visite www.sienge.com.br/blog/

SOBRE O SIENGE
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REFERÊNCIAS

Construção Mercado

http://construcaomercado.pini.com.br/index.aspx 

Engenheiro no Canteiro 

http://engenheironocanteiro.com.br/cronograma-de-obras/


