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Vamos a análise do fluxo de caixa perante os atrasos projetados ontem nos 
exemplos de acompanhamento “amarelo” e “vermelho”

Antes, vale alertar que, nas duas situações, não fizemos reprogramação das 
compras.

Vale também alertar que a analise foi somente referente à produção e receitas, 
ou seja, não avaliamos os gastos efetivos da obra.
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Reflexos de atrasos de obras



Reflexos de atrasos de obras
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Acompanhamento de obras – Quadra Poliesportiva – Sarapui - Amarelo



Reflexos de atrasos de obras
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Acompanhamento de obras – Quadra Poliesportiva – Sarapui - Vermelho



Medição
Objetivo: resguardar que todos os serviços executados serão medidos, ou seja, 
recebidos, de acordo com o orçado, garantindo o lucro da empresa.

Para  fazer as medições é fundamental conhecer o critério de medição 
(impacta em como acompanhar e medir a obra) – documento que define os 
critérios de medição para os serviços a serem executados. 

Documento de máxima importância no caso de contratos de execução de 
serviços por preços unitários. 

Define: 
◦ Critério para desconto de vãos;

◦ Unidades de medidas;

◦ Forma de pagamento (mediante a execução completa, ou se poderá ser 
adiantando um valor; se a medição será feita em parcelas, etc.);

◦ Premissas para a quantificação do serviço (Ex. empolamento de terra).
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Medição
Pontos importantes para a elaboração das medições:

• Conhecer o critério de medição; 

• Memória de cálculo clara;

• Utilizar linguagem simples e clara;

• Registros do que foi executado;

Qualquer problema de escrita ou registro da medição pode causar má 
interpretação do cliente ou fiscal, o que gera atrasos no pagamento e revisões 
na medição, que pode acarretar em furos no fluxo de caixa.
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Exemplo de Memória de Cálculo 
de medição
Execução de formas dos pilares dos pilares
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Exemplo de Memória de Cálculo 
de medição
Execução de formas dos pilares dos eixos 01 a 04, conforme projeto xxx, 
totalizando a execução de 8 pilares:

Total executado no período, a medir: 35,20 m2
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Pila res

PEÇA L C H Q Forma Concr.

(m) (m) (m) (un) (m²) (m³)

PILARES XXXXX 1,70 0,50 1,00 8 35,20      6,80                      

-           -                        

-           -                        

-           -                        

35,20      6,80                      



Relatórios Gerenciais
• Relatórios com as informações consolidadas periódicas

• Avanço físico e Indicadores do desempenho do andamento das obras 
(previsto x realizado)

• Avanço financeiro e reprogramações a partir de atualizações do cronograma 
(atualização de fluxo de caixa)

• Controle de estoque

• Relatório de mão de obra e equipamentos no efetivo da obra

• Indicadores

• Projeções da situação do contrato
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Relatórios Gerenciais
Avanço físico-financeiro 

Reprogramações e atualizações de 
cronogramas

Realizado e o realizar 

Base para projeção do resultado final 
da obra

Indicadores de desempenho do 
andamento das obras (previsto x 
realizado)
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Relatórios complementares 
Relatório de Mão de Obra e Equipamentos

Este relatório terá periodicidade parcial semanal, sendo as informações a serem 
consolidadas em relatório mensal. Deverá conter os dados quantitativos e 
qualitativos da mão de obra e equipamentos efetivamente empregados nos 
serviços executados pelas Construtoras, bem como a avaliação de existência ou 
não do equilíbrio entre os recursos disponíveis para execução dos serviços e os 
serviços efetivamente executados

Controle de Estoque
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Relatório de Análise de Riscos
Este relatório deve ser periódico e conter as seguintes informações: 

o Mapeamento e categorização (incerteza, grau de risco e alocação da 
responsabilidade) dos fatores que podem impactar em prazos, custos, 
qualidade e escopo; 

o Análises qualitativas e quantitativas; 

o Monitoração e controle de riscos; 

o Planos de contingência propostos.
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Indicadores
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Indicadores
Os indicadores mais indicados para ser implantados são: SPI, CPI, CV e AEC.

1. SPI - É o índice mais usado para avaliar o desempenho de prazos. É apurado 
a partir do cronograma físico financeiro, dividindo o custo das atividades 
realizadas, de acordo com a atualização do cronograma físico (EV) pelo 
custo das atividades planejadas no cronograma inicial (PV). 

SPI = EV/PV 
onde:

EV = atividades realizadas (Valores de custos previstos 

atuais) 

PV = atividades planejadas (Custo das atividades 

planejadas ou valor planejado inicial)
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Indicadores
Pode haver várias distorções do tipo:

- Estimativa de custo errada

- Aquisições de materiais maiores que a planejada ou aquisições prévias onde o 
custo é diluído por unidade de serviço, exemplos: aquisição de toda a madeira 
para fazer a fundação de uma área num mês, enquanto sua execução será 
em 3 meses, e no mês 2 e 3 o material será reaproveitado.
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Indicadores
2. CPI - é o indicador mais conhecido na área de gerenciamento de custos. É 

apurado a partir do cronograma e do controle de gastos, dividindo o custo 
das atividades realizadas, de acordo com a atualização do cronograma 
físico (EV) pelos custos efetivos (AC) de acordo com o controle financeiro do 
contrato. 

Quando o CPI é menor que 1 significa um desvio no orçamento e deve ser 
rapidamente avaliado o porquê e medidas para minimizar o custo, se for o caso.

CPI = EV/AC
onde:

EV = atividades realizadas (Valores de custos previstos 

atuais) 

AC = Custos incorridos
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Indicadores
3. CV = Cost Variance – mede a variação de custos de um trabalho e é 

calculado como a diferença entre o EV e o AC.

CV = EV-AC
onde:

EV = atividades realizadas (Valores de custos previstos 

atuais) 

AC = Custos incorridos
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Indicadores 
4. EAC – é o cálculo do quanto custará efetivamente a obra a partir da somatória 

do valor gasto até o momento (AC) com o valor a gastar (ETC), de acordo com 
as atividades a serem realizadas para a conclusão da obra 

Se EAC for menor ou igual ao PV, indica que o projeto terá um resultado positivo, 
maior que o planejado.

Se EAC é maior que o PV, indica que o projeto está gastando mais que o planejado, 
tendendo, portanto, à um resultado negativo

EAC = AC + ETC
Onde:

ETC = Custo necessário para completar a obra

EAC = Custo total esperado para realizar a obra, ou, como 

vai terminar = AC + ETC
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Indicadores
O SPI faz sentido quando analisado juntamente com o CPI:

Demonstrando:

Sendo a interpretação de CPI e SPI: 

- CPI > ou = 1 – projeto vai bem em termos de custo

- CPI < 1 - projeto vai mal em termos de custo

- SPI > ou = 1 – projeto vai bem em termos de prazos

- SPI < 1 - projeto vai mal em termos de prazos,
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Indicadores
Podemos pegar o exemplo de 4 projetos:

1 - CPI = 0,8 e SPI = 

0,3, portanto 

representa que o 

projeto vai mal em 

prazos e custos, o 

projeto está sendo 

executado numa 

velocidade lenta e 

está se gastando mais 

do que o planejado, 

ou seja, precisa 

imputar um plano de 

ação imediata para 

melhorar a gestão;

2 – CPI = 0,25 e SPI = 1,5, 

representa que o projeto vai 

muito mal em termos de 

custos, mas que está sendo 

executado bem mais rápido 

que o planejado; neste 

caso, pode haver um 

grande problema onde o 

custo é bem maior do que o 

previsto ou apenas está 

havendo desembolsos 

muito grande, gerando 

grandes estoques por 

exemplo.

3 - CPI = 1,5 e SPI = 0,6, 

representa que o projeto vai 

muito mal em termos de prazos, 

mas que está sendo executado 

bem mais rápido que o 

planejado; podendo indicar que 

os custos não estão sendo 

apropriados corretamente ou em 

tempo hábil, exemplo, pode-se 

estar executando o serviço para 

a empresa contratada para a 

execução não estar 

apresentando a medição dos 

serviços executados, 

desvirtuando o resultado

4 - CPI = 1,3 e SPI = 

1,5, o projeto está 

com uma situação 

muito boa e que só 

precisam ser 

mantidas.
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Valor %

Receita prevista 510.539,13  

PV Previsto 163.706,30  32%

EV Produzido 163.706,30  32%

A produzir 346.832,83  68%

Gastos previstos 463.141,17  

AC Gastos incorridos 135.696,18  

ETC A gastar 321.644,99  

Total previsto de gasto 457.341,17  

Estoque -                 

Resultado Previsto 47.397,96     9%

Lucro Previsto 53.197,96     10%

SPI EV/PV

CPI EV/AC

CV EV-AC

EAC AC+ETC

Caso 1

Conclusão 1:

1

1,21

28.010,12                    

457.341,17                  

Contrato verde: ago/2020

Provavelmente ainda conseguirá 

melhorar o resultado

Produziu de acordo com o planejado. Em 

agosto já havia conseguido negociar as 

compras e gasto menos do que o previsto

Valor %

Receita prevista 510.539,13   

Previsto 163.706,30   32%

Produzido 91.006,85     18%

A produzir 419.532,28   82%

Gastos previstos 463.141,17   

Gastos incorridos 105.000,00   

A gastar 358.141,17   

Total previsto de gasto463.141,17   

Estoque 10.000,00     

Resultado Previsto 47.397,96     9%

Lucro Previsto 47.397,96     9%

EV/PV

EV/AC

EV-AC

AC+ETC 463.141,17                  

Conclusão 2:

Caso 2

contrato amarelo: ago/2020

0,55591538

0,87

13.993,15-                    

Ainda pode recuperar pois já começou a 

tomar medidas

Quando percebeu que a produção 

estava atrasando o cronograma deixou 

de aprovar alguns pedidos; mas já havia 

gasto R$ 105.000,00

Valor %

Receita prevista510.539,13 

Previsto 163.706,30 32%

Produzido 91.006,85   18%

A produzir 419.532,28 82%

Gastos previstos463.141,17 

Gastos incorridos141.496,18 

A gastar 321.644,99 

Total previsto de gasto463.141,17 

Estoque 20.000,00   

Resultado Previsto47.397,96   9%

Lucro Previsto 47.397,96   9%

Caso 3

contrato vermelho: ago/2020

0,55591538

0,64

50.489,33-                         

463.141,17                      

Conclusão 3:

Como não está analisando o que está 

acontecendo no contrato, continuo 

trabalhando normalmente

Não tomou nenhuma ação corretiva

Valor %

Receita prevista 510.539,13      

Previsto 510.539,13      100%

Produzido 509.250,67      100%

A produzir 0%

Gastos previstos 463.141,17      

Gastos incorridos348.000,00      

A gastar 115.000,00      

Total real 463.000,00      

Estoque -                     

Resultado Previsto47.397,96        9%

Lucro Real 47.539,13        9%

463.000,00                           

Conclusão 4:

Caso 4

contrato amarelo: out/2020

0,997476276

1,46

161.250,67                           

Conseguiu reverter o quadro, não 

atrasando a obra no final e não 

gastando mais que o previsto

Protelou algumas compras, negociou 

prazos mais flexíveis com os 

fornecedores.

Valor %

Receita prevista510.539,13   

Previsto 510.539,13   100%

Produzido 495.173,15   97%

A produzir 15.365,98     3%

Gastos previstos463.141,17   

Gastos incorridos383.000,00   

A gastar 100.000,00   

Total previsto de gasto483.000,00   

Estoque -                  

Resultado Previsto47.397,96     9%

Lucro Previsto 27.539,13     5%

Caso 5

contrato vermelho: out/2020

0,969902444

1,29

112.173,15                        

483.000,00                        

Conclusão 5:

Gastou mais pois foi atrasando 

compromissos com fornecedores 

em função do caixa negativo; em 

contrapartida, ainda pagará multa, 

que não está computada nesse 

valor, correndo o risco do contrato 

ter prejuízo

Não tomou nenhuma ação corretiva
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CONTRATADA CONTRATO DATA:

ESCOPO SEMANA ATUAL

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

SEMANA 02 SEMANA 02

PREVISTO REAL PREVISTO PREVISTO REAL PREVISTO

AJUDANTES

OFICAIS

MOI

DATAS MARCOS DATA DIAS REMANES COMENTÁRIOS

ASSINATURA DO CONTRATO MARCO 1

DURAÇÃO PREVISTA MARCO 2

DATA DE ENCERRAMENTO MARCO 3

DURAÇÃO ATUAL MARCO 4

PRAZO REMANESCENTE MARCO 5

OBSERVAÇÕES: MARCO 6

MARCO 7

MARCO 8

MARCO 9

MARCO 10

FÍSICO SPI = 

SEMANA ANT SEMANA ATUALDE      /      /         

A     /      /

DE      /      /         A     

/      /

PREVISTO ACUM

REALIZADO ACUM

PREVISTO ACUM

REALIZADO ACUM

FINANCEIRO CPI=

VALOR CONTRATUAL

VALOR MEDIDO ACUMULADO

VALOR MEDIDO NO MÊS

VALOR A SER MEDIDO PROXIMO MÊS

SALDO DO CONTRATO

ACIDENTES SAF TAXA 0

DIAS SEM ACIDENTE SAF

DATA DO ÚLTIMO ACIDENTE 

ACIDENTES CAF TAXA 0

DIAS SEM ACIDENTE CAF

DATA DO ÚLTIMO ACIDENTE 

TAXA TOTAL

GERENCIAL

ATIVIDADES DO CAMINHO CRÍTICO NÃO REALIZADAS

AÇÕES CORRETIVAS

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MENSAL

INSERIR GRÁFICO

INSERIR GRÁFICO

EFETIVO MOD E MOI

CURVA DE AVANÇO FÍSICO

GRÁFICOS

PONTOS CRÍTICOS

DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA

SEMANA 01

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DA OBRA

DESCRIÇÃO
SEMANA 01

DATAS PROJETO

DADOS GERAIS DO PROJETO

SEGURANÇA

RESUMO DO PROGRESSO FÍSICO / FINANCEIRO



Relatório Gerencial 
Modelo de Uma situação real
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Administração do Contrato
A administração do Contrato envolve:

- Tratativas com Stakeholders a fim de resolver os problemas de projeto, problemas 
rotineiros executivos, problemas financeiros entre outros; concessionárias, por 
exemplo, podem ser stakeholders, quando as ligações, AVCB, forem pertinentes a 
obra em execução.

- Formalização das atividades – tudo tem q ser documentado, – através de diário de 
obras, atas de reunião, correspondências, em segundo plano, e-mails ou outras 
formas

• Todos os serviços executados; 

• Todos os problemas ocorridos;

• Todas as decisões isoladas ou em conjunto ;

• Toda a resolução dos problemas.
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Administração do Contrato
- Adoção de medidas para mitigação dos riscos do projeto. Para  a adoção dessas medidas deve 
ser feito um Mapeamento dos Riscos. Segue modelo

Revisão ou implementação de Mapeamento de Riscos

Será feita uma análise dos riscos, conforme checklist abaixo:

Todos os serviços executados até o momento foram medidos?

(     ) Sim  (   ) Não  

Probabilidade de não aprovação de serviços executados: 

(     ) Alta   (    )  Média     (      ) Baixa

A obra está sendo realizada no prazo previsto e cronograma está em dia?

(     ) Sim  (   ) Não

Probabilidade de vir a ocorrer atraso no cronograma 

(     ) Alta   (    )  Média   (      ) Baixa
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Administração do Contrato
Probabilidade de problemas no caminho crítico?

(     ) Alta   (    )  Média     (      ) Baixa

O contrato prevê multa caso ocorra atraso no cronograma?

(     ) Sim  (   ) Não

O valor contratual é suficiente para a execução da obra?

(     ) Sim  (   ) Não

Tem serviços futuros que apresentam dificuldade para contratação (material, mão de obra 
ou equipamentos?

(     ) Sim  (   ) Não

Tem previsão de acréscimo nos preços dos serviços/matérias (mercado) do contrato (curva 
A)? 

(     ) Sim  (   ) Não
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Administração do Contrato
Em suma, a obra, por menor que ela seja, ela exige um gestor comprometido 
com resultados, que antecipe os problemas de forma a evita-los ou de 
amenizar seu impacto quando não foi possível evita-lo. Deve cuidar da saúde 
financeira do contrato. 

Ou seja, um gestor deve resguardar a qualidade da obra, a saúde financeira 
do contrato e ainda atender as expectativas do cliente
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Aditivos Contratuais
Um dos itens para resguardar a saúde financeira do contrato é a administração 
dos aditivos contratuais. Oficialmente, somente após a formalização do aditivo 
contratual é possível fazer a medição dos serviços adicionais necessários 
durante a execução.

Também por esse motivo é de suma importância logo na assunção da obra 
fazer um “reorçamento” da obra, apurando todas as quantidades reais do 
projeto executivo, tal como novos serviços previstos no projeto, mas não 
previstos no contrato, conforme já falamos.

Somente dessa forma, haverá tempo hábil para fazer a aprovação dos preços 
novos tal como fazer o aditivo do contrato a fim de causar descontinuidade na 
obra, já que os serviços executados só serão “recebidos” se fizerem parte do 
contrato.
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Como fazer o aditivo contratual?
• Apurar as quantidades reais e novos serviços

• Compor o custo para os serviços novos

• Levar o preço para aprovação do órgão

• Após a aprovação dos preços pelo órgão, montar a planilha do aditivo 
(atualização da planilha de orçamento contratual)

• Levar para a aprovação do órgão de acordo com as diretrizes específica do 
contrato
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Aditivos Contratuais – Erro Comum
Muitos construtores entendem que o aditivo contratual deve ser feito quando 
da conclusão da obra, porém isso é totalmente em desacordo com a saúde 
financeira do contrato e com os princípios da boa gestão.
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Claims
Claims são instrumentos utilizados para buscar reequilíbrios contratuais.

Diante de uma situação de desequilíbrio, identificada e documentada, surge o 
direito a uma reivindicação ou pleito. Mais conhecido como "Claim". 

Esse Pleito visa trazer para a empresa o restabelecimento das condições 
econômicas e de contratação estabelecidas inicialmente entre o Poder 
Público e a contratada.

Um Claim pode possibilitar recuperação de valores dados como perdidos, 
compensando prejuízos. Porém é necessário um ótimo embasamento de 
argumentos e documentos para tornar isso possível.
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As Built
• As Built dos projetos

Normalmente é exigência do contrato ser feito as built de todos os projetos que 
foram construídos com uma diferença, mesmo que pequena. 

O ideal é que o seja feito o “as built” do projeto assim que concluir a sua 
execução e não deixar tudo para o final, principalmente por 2 motivos:

- ao executar, deve ser mapeado toda a modificação necessário e sua 
execução; Dessa forma, é mais coerente já deixar pronto o “as built” logo após 
sua execução

- também se deixar tudo para última hora, pode precisar “mobilizar” pessoas na 
hora da “desmobilização” da obra; esse custo pode não ser computado e 
dessa forma, apresentar um custo a mais
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Data Book
É um “livro” composto por toda a documentação da obra, mostram o histórico 
de execução da mesma.

Da mesma forma todo o controle e organização da obra será feita durante o 
seu período de execução. Estando tudo ok, NÃO EXISTIRÁ, trabalho adicional 
para fazer efetivamente o DATA BOOK e disponibilizar todos os documentos 
para o cliente.
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Data Book
Desmobilização e entrega da obra

Desmobilização das áreas de canteiro

Desligamento ou remanejamento de equipe técnica para outras obras

Relatório final de entrega da obra

Fechamento do resultado financeiro da obra. Fluxo de caixa final e Apuração 
do lucro ou prejuízo.

Medição final

Termo de recebimento provisório 

Termo de recebimento Definitivo
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Espero q tenham gostado...Neide Teixeira

https://www.linkedin.com/in/neide-teixeira-consultora

neideteixeira@umtres.com.br

www.umtres.com.br

@umtresconsultoria

+55 11 9 8821-4485

Boa noite a todos

https://www.linkedin.com/in/neide-teixeira-consultora
mailto:neideteixeira@umtres.com.br
http://www.umtres.com.br/

