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RESUMO

Apesar do grande avanço tecnológico que o setor da construção civil conquistou nas últimas décadas, ainda é notória em pequenas e médias 
construtoras a ausência de um planejamento formal. O apelo a métodos informais e pouco eficazes ainda é uma constante, tornando corriqueiras 
as improvisações durante a execução do projeto resultando em altos índices de retrabalho, custos elevados e desperdício de recursos, 
contribuindo assim para o atraso nas entregas e redução da qualidade dos produtos finais. Este trabalho visa realizar uma síntese e análise das 
três técnicas de planejamento mais difundidas na construção (Rede PERT/CPM, Gráfico de Gantt e Linha de Balanço-LOB), classificando-as 
conforme seu atendimento a aspectos específicos, apontando suas vantagens e desvantagens e indicando a aplicação mais adequada para cada 
tipo de obra. Foi realizada estudo de levantamento nos materiais científicos já publicados acerca das técnicas citadas aplicadas a Construção, e a 
partir de um estudo de caso as mesmas foram analisadas com relação aos seguintes aspectos: Repetição de unidades produzidas; Visualização do 
sequenciamento lógico das atividades, folgas e caminho crítico; Facilidade de atualização de informações no andamento da obra; Facilidade de 
interpretação no canteiro e Auxílio na tomada de decisão. Como resultado, elaborou-se um quadro comparativo onde foi possível classificar as 
técnicas (Excelente, Bom, Satisfatório, Regular e Inadequado) de acordo com os aspectos citados e relacionando-os com o porte da obra 
(Pequeno, Médio e Grande). Foi possível observar que existem aspectos em que uma técnica prevalece sobre a outra, não significando, 
necessariamente, que uma das técnicas tenha que ser descartada, visto que há situações onde é possível a utilização de duas técnicas distintas de 
forma conjugada, como por exemplo, pode-se associar a técnica PERT/CPM (que tem como ponto positivo a representação das precedências e 
visualização do caminho crítico, porém como negativo a dificuldade de compreensão da rede gerada) com o Cronograma Gantt (que devido a 
facilidade de interpretação, acaba suprindo a deficiência da técnica anterior citada). Por fim foi possível realizar a recomendação da técnica a ser 
utilizada em cada situação, onde observou-se que para obras repetitivas de diferentes tipologias construtivas de pequeno e médio porte, todas as 
três técnicas atendem satisfatoriamente, no entanto para obras de grande porte a recomendada é a LOB. Para as obras não repetitivas, observou-
se que a as técnicas PERT/CPM e Gráfico de Gantt são recomendadas para obras de pequeno e médio porte e no grande porte recomenda-se a 
utilização das mesmas duas técnicas, no entanto de forma conjugada e com auxílio de softwares de gerenciamento de projetos para que haja a 
combinação exata das vantagens de cada técnica de forma ágil e eficiente.Com base nos resultados encontrados, pode-se concluir que o uso das 
três técnicas apresentadas no processo de planejamento e controle de obras são de grande contribuição para o sucesso do projeto, pois 
permitem uma tomada de decisão com mais segurança e agilidade, alocação e mobilização de recursos no momento ideal, integração dos 
esforços de todos envolvidos na obra e também o estabelecimento de um referencial para controle.
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