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RESUMO 

 

O setor da construção civil tem grande abrangência tocando vários subsetores e ainda diferentes 

níveis sociais, inclusive entre os colaboradores e os consumidores. Toda a movimentação 

financeira do setor impacta a sociedade, especialmente neste momento em que o país se 

recupera de uma grave crise econômica. Pensando nas consequências do crescimento ou 

decrescimento do setor, bem como nos impactos financeiros destes em cada empresa, se torna 

cada vez mais necessário um planejamento cuidadoso e assertivo. Este trabalho tem como 

objetivo apresentar o planejamento de curto prazo e suas vantagens e, em seguida, estudar o 

caso de uma obra localizada na cidade de Fortaleza-CE, analisando o uso da ferramenta 

planejamento de curto prazo deste a etapa de planejamento das atividades até a sua 

retroalimentação. O estudo foi realizado com base nos dados da planilha de planejamento de 

curto prazo disponibilizada pela empresa com relação aos serviços executados no mês de julho 

de 2018 e nos indicadores como PPC e Causas de Falha também disponibilizados pela mesma. 

Por fim, encontramos um resultado satisfatório na utilização desta ferramenta com 86% de 

conclusão das atividades planejadas o que incentiva a continuidade da sua aplicação tanto 

planejando as tarefas futuras quanto analisando as causas de falhas nas atividades que não foram 

concluídas. 

Palavras-chave: Construção Civil. Planejamento de Curto Prazo. 

  



ABSTRACT 

 

The civil construction sector has a wide range touching several subsectors and different levels 

of society, including employees and consumers. All the financial movement of the sector 

impacts society, especially at this moment that the country recovers from a serious economic 

crisis. Thinking about the consequences of the growth or decline of the sector, as well as the 

financial impacts of these in each company, careful and assertive planning becomes more and 

more necessary. This work aims to present the short-term planning and its advantages and then 

to study the case of a construction located in the city of Fortaleza-CE, analyzing the use of the 

short-term planning tool from the planning stage until its feedback. The study was based on 

data from the short-term spreadsheet provided by the company regarding to the services 

performed in July 2018 and on the indicators such as PPC and Failure Causes also provided by 

the company. Finally, we found a satisfactory result in the use of this tool with 86% completion 

of the planned activities, which encourages the continuity of its application, both in planning 

the future tasks and analyzing the causes of failures in the activities that were not completed. 

Keywords: Construction. Short Term Planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

“O setor da construção representa por volta de 5,6% do PIB brasileiro” (CBIC, 

2018) e gera empregos em diversos setores desde a extração de matéria prima até o de serviços. 

Entretanto, em meados de 2013, iniciou-se uma crise econômica que atingiu fortemente o setor 

da construção, chegando a uma queda do PIB do setor de 9%, em seu pior momento (2015). 

Além disso, em 2017, o setor da construção civil foi o que apresentou maior queda na economia, 

conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Figura 1 mostra 

o comparativo entre os PIBs de diversos setores desde 2010 até o primeiro semestre de 2017 

confirmando um desempenho não satisfatório que arrastou todo o PIB do país para um patamar 

indesejado. 

Fonte: Sinicon/LCA Consultores/ IBGE. 

Aliada à crise, há também a inflação e o aumento dos juros que levaram a uma 

diminuição na venda de imóveis, além do aumento do número de distratos, ou seja, de 

desistências da compra do imóvel. Esses imóveis devolvidos geram uma instabilidade no setor 

que compromete a capacidade de investimento e a sobrevivência de construtoras e 

incorporadoras segundo CBIC (2018). 

A Figura 2 compara as quedas dos PIBs do Brasil e do setor da construção civil que 

se tornaram mais severas em 2012 e se refletem nos balanços finais dos anos de 2013 a 2017. 

É possível notar também o quanto o PIB do Brasil é influenciado pelo PIB do setor da 

construção civil visto que tanto as variações positivas quanto negativas acontecem juntas e 

chegam a ser proporcionais, podendo-se inferir a importância do setor para a economia do país. 

Avaliando o gráfico, podemos perceber que, desde 2015, que pode ser considerado o pior 

momento da crise levando em consideração apenas o PIB, está acontecendo uma leve 

Figura 1 – Construção Civil Patina 
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recuperação do PIB, o que deixa os investidores, ainda que cautelosos, mas interessado em 

investir. 

Fonte: IBGE – Contas Nacionais Trimestrais. Nova Série 2010. 

É neste cenário instável que se torna cada vez mais necessário o uso de 

planejamentos mais assertivos, ou seja, com menores margens de erro que possam contribuir 

para reduzir os níveis de incertezas dos investimentos. 

 Justificativa 

 

Segundo Paula e Guariente Junior (2003), há um alto grau de incerteza e 

complexidade nos projetos da construção civil fazendo com que os níveis de perdas no canteiro 

de obra sejam elevados. Com todos os riscos que o mercado da construção apresenta neste 

momento de recuperação da crise, se torna ainda mais necessário o planejamento que é a ação 

que é capaz de evitar ou reduzir os possíveis problemas causados devido a imprevistos na 

execução de determinada tarefa, além disso, proporciona maior precisão e eficácia no projeto 

que se coloca em prática. 

“O planejamento detalhado do empreendimento, da concepção à execução da obra. 

A possibilidade de avaliar, escolher e quantificar insumos e materiais previamente gera mais 

eficiência na execução, transparência e economia de custos. ” (CBIC, 2018). É exatamente neste 

ponto que o estudo e aperfeiçoamento do planejamento integrado se torna tão importante nos 

Figura 2 - PIB Brasil x PIB Construção Civil (Variação %) – 2004 a 2017 
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dias atuais de alta competitividade entre as empresas em que se exige maior acuracidade do 

planejamento para gerar o mínimo possível de perdas. 

O planejamento de curto prazo, apesar de sua reconhecida importância, acaba 

sendo, muitas vezes, negligenciado pelas construtoras. A reunião de planejamento de curto 

prazo que geralmente acontece semanalmente pode não ser tratada com a devida cautela 

deixando passar algumas informações ou atitudes que podem prejudicar a fluidez da obra. Esta 

é a análise proposta neste trabalho: avaliar o planejamento de curto prazo de uma obra de 

construção civil identificando sua efetividade e oportunidades de melhoria. 

 

 Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo de analisar o planejamento integrado de uma obra 

de construção civil com foco no horizonte de curto prazo. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Apresentar as etapas e parâmetros utilizados na elaboração do planejamento de curto 

prazo; 

 Identificar indicadores em um planejamento de curto prazo; 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.Cenário da Construção Civil no Brasil 

 

A importância da construção civil no Brasil pode ser melhor explicitada sob a luz de 

números como da necessidade habitacional no Brasil: 7,2 milhões de novas moradias são 

necessárias no país, destes, 2,5% em Fortaleza, conforme Lima (et al., 2010). Esta grande 

necessidade habitacional se deve a um movimento migratório causado pelas secas, 

principalmente, gerando um rápido processo de urbanização, o que também se reflete no fato 

de que 5,5 milhões de moradias são necessárias nas áreas urbanas, enquanto apenas 1,7 milhão 

nas áreas rurais. No Estado do Ceará, estima-se que 30% das moradias sejam assentamentos 
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subnormais. Neste aspecto social, a construção civil tem a função crucial de criação de novas 

habitações elevando a população a um nível socialmente aceitável de segurança e conforto em 

suas moradias. 

Os números são muito eloquentes também no que se refere à quantidade de resíduo 

que o setor produz: cerca de 60% dos resíduos urbanos sólidos produzidos. Calcula-se que seja 

gerado de 163 a 300 quilos de resíduos por habitante/ano, de acordo com dados internacionais. 

Também são referências números como da quantidade de pessoas empregadas, capital 

circulante, etc. até a demanda do produto final e isso mostra a importância do setor. 

 

2.2.O Setor da Construção Civil 

 

O setor da construção civil compreende diversas atividades entre as quais podemos 

destacar: a fabricação de produtos, construção de edifícios, obras de infraestrutura, serviços 

especializados no ramo da arquitetura e engenharia, laudos e análises técnicas. (FIESC, 2018). 

Cada um destes setores possui características muito particulares, desde os insumos como 

materiais e mão de obra até as técnicas e tecnologias usadas. Na maioria das vezes, os processos 

da fabricação de um único produto são executados por diferentes empresas especializadas em 

seus ramos como, por exemplo, instalações prediais e estruturas, assim, é gerada uma 

complicada cadeia produtiva com importantes particularidades e diferentes graus de 

dificuldades e recursos utilizados, mas com um único objetivo comum: realizar 

empreendimentos únicos e com pouca repetição (KRAINER et all, 2018). 
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A Figura 3 mostra todos os subsetores considerados pelo IBGE: 

Fonte: IBGE. Classificação Nacional de atividades econômicas – CNAE 2.0 adaptada por 

FIESC, 2014. 

Pela complexidade destes processos, há um déficit de eficiência no que se refere à 

ligação entre duas ou mais partes envolvidas. Segundo Akintoye, McIntosh e Fitzgerald (2000) 

há a necessidade de melhorar a relação entre os setores de produção para um melhor 

funcionamento da cadeia de suprimentos afim de atingir uma melhor produtividade e gestão de 

custos (VRIJHOF E KOSKELA, 2000). Estes setores de produção podem ser os mais variados 

contratos profissionais temporários que têm fim após a conclusão do empreendimento como 

subcontratados, fornecedores e especialistas. 

2.3.O Planejamento na Construção de Edifícios 

 

Segundo Nocera (2000), planejamento é uma ferramenta que busca determinar 

antecipadamente os procedimentos a serem executados a fim de alcançar um objetivo pré-

estabelecido, procurando antecipar também a metodologia que deverá ser adotada para 

execução dos serviços e os recursos a serem seguidos.  

A qualidade dos serviços, que pode ser garantida diretamente por um planejamento 

adequado, é um fator que impacta diretamente na execução dos projetos e no acompanhamento 

das atividades a serem realizadas. Quando o planejamento não é seguido adequadamente, 

levando em conta que tempo e incerteza são fatores relevantes, bem como decisões tomadas 

Figura 3 - Modalidades do setor da construção civil 
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(MAXIMIANO, 1995), pode não haver qualidade nos serviços que levará à execução 

inadequada que distancia o produto do que foi projetado e não atinge o objetivo inicial e, ainda, 

pode causar prejuízo (NOCERA, 2000). 

As organizações que trabalham com planejamento dispensam improvisações, tudo 

que se irá realizar será antecipado na programação. Planejamento é a principal função da 

administração, ele determina os objetivos e metas a serem alcançados e a forma de materializá-

los, quando realizar, como realizar e com qual sequência a seguir é o principal papel do 

planejamento (CHIAVENATO, 2014). 

Rocha e Rocha (2012) ressaltam a importância do planejamento e monitoramento 

constante das atividades para que elas sigam de acordo com o cronograma e orçamento. O 

gerenciamento na construção civil é justamente a previsão e acompanhamento do cronograma 

físico-financeiro para atingir um fim desejado. 

A seguir, são destacados cinco aspectos da prática de gestão de obras apresentados 

por  Rocha e Rocha (2012): 

 Redução de custos: a vantagem mais interessante do planejamento, para 

os construtores, é o controle de custos de uma obra, pois este é fundamental para a 

viabilidade de qualquer empreendimento. É de suma importância que o orçamento 

inicial seja cumprido ou que, pelo menos, os custos de cada fase sejam muito 

próximos do orçado evitando despesas desnecessárias como retrabalho e 

desperdício. 

 Estratégia produtiva: gerencia os diversos projetos envolvidos, como 

arquitetura, estrutura, instalações para que estes sejam realizados em uma sequência 

lógica facilitando, assim, um melhor controle de custos e qualidade obedecendo ao 

cronograma inicialmente planejado. 

 Antecipação e resolução de problemas: no planejamento, é possível 

identificar problemas e incompatibilidades que podem ser resolvidos ainda antes de 

acontecerem fisicamente. Desta maneira, há um ganho de tempo e economia de 

recursos, possibilitando a realização das atividades dentro do prazo e custo pré-

definidos. 

 Controle do estoque de materiais: através de um planejamento bem 

executado, é possível prever os insumos necessários para execução de cada tarefa, 

possibilitando que estes sejam adquiridos com antecedência e em quantidade 
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correta. O planejamento, neste sentido, é uma ferramenta que evita desperdícios e 

pode elevar a produtividade evitando a falta de materiais. 

 Auxilio na execução do projeto: o planejamento pode ser usado para 

acompanhamento das atividades, garantindo a fidelidade ao projeto além da 

contratação de mão de obra especializada e na coordenação de contratos. 

Um bom planejamento é capaz de cruzar todas as fases de um empreendimento, 

desde sua concepção e estudo de viabilidade, técnicas e novas tecnologias, insumos, 

produtividades, custos e prazo de entrega. O acompanhamento e gestão de cada um destes itens 

é fundamental para manutenção do ritmo de cada etapa de execução com o objetivo de evitar 

imprevistos e atingir o custo e o prazo planejados inicialmente. 

Por outro lado, a má gestão pode impactar profundamente na qualidade dos serviços 

gerando correções e modificações que não foram previstas nem no orçamento, nem no 

cronograma. Um outro aspecto do planejamento é o que tange aos recursos humanos que diante 

de uma mau planejamento podem se sentir desmotivados gerando uma baixa produtividade que 

atinge diretamente os resultados da construção no que diz respeito a custos e prazos 

(TERRIBILLI FILHO, 2011). 

2.4. Lean Construction 

 

O sistema de controle da produção chamado de Last Planner idealizado por Ballard 

e Howell (1997) foi desenvolvido, principalmente, a partir dos ideais do Lean Construction 

que, na literatura brasileira é chamado de Construção Enxuta. 

A Construção Enxuta objetiva criar um novo conceito para a maneira de se entender 

os processos produtivos da construção civil, alterando a filosofia de produção, que passa a ser 

uma teoria sobre o gerenciamento da construção (KOSKELA, 1992 apud BERNARDES, 

2012).  

Os conceitos da Construção Enxuta podem ser resumidos nos seguintes: 

 Reduzir atividades que não agregam valor. 

 Aumentar o valor do produto de acordo com as necessidades dos clientes. 

 Reduzir a variabilidade. 

 Reduzir o tempo de ciclo. 

 Aumentar a transparência dos processos. 
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2.5. Last Planner System 

 

Desde o surgimento das teorias da Produção Enxuta, o Sistema Last Planner é 

aquele que melhor conseguiu adaptar as teorias da Produção Enxuta para a construção civil 

(ARANTES, 2008). 

O Last Planner é uma nova filosofia que deseja criar um ambiente de produção 

confiável reduzindo a variabilidade do fluxo de trabalho e elaborando a melhor sequência de 

execução possível atendendo ao ritmo desejando da construção (KOSKELA, 1992 apud 

BERNARDES, 2012). 

Laufer e Tucker (1987) propõem a divisão do planejamento em níveis hierárquicos, 

com o objetivo de impedir o desenvolvimento de um plano inicial detalhado, mas que em pouco 

tempo ficará obsoleto (MOURA, 2008). 

Embora os planos de médio e curto prazo sejam extremamente importantes, eles 

não excluem a necessidade de um plano geral que integre o empreendimento como um todo, ou 

seja, o planejamento em nível operacional deve ser sistemático, contínuo e coordenado, a partir 

dos planos de hierarquia superior (LAUFER; TUCKER, 1987). 

 

“O Last Planner pode ser entendido como um mecanismo para transformar o que DEVERIA SER 

feito no que PODE ser feito, formando assim um inventário de trabalhos prontos, a partir do qual PCPs podem 

ser criado. A inclusão de tarefas nos PCPs é um compromisso dos Last Planners (chefes de equipe) com o que 

eles realmente farão. ” (BALLARD, 2000) 
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Figura 4 - Hierarquização do Sistema Last Planner. 

Fonte: Adaptado de Ballard (2010) 

2.5.1. Planejamento de Longo Prazo – Plano Mestre 

 

Próximo do início de um empreendimento, é comum ser elaborado um plano mestre 

que se refere a toda a fase de construção desde a coordenação de tarefas até a projeção de fluxo 

de caixa (BALLARD e HOWELL, 1997). 

Neste nível, não há grande detalhamento e este plano deve ser utilizado para 

delimitar dos objetivos principais da obra e definir os ritmos dos processos de produção, através 

de técnicas como a linha de balanço e os diagramas de Gantt, por exemplo (LAUFER, 1997 

apud BERNARDES, 2003). 

Ballard e Howell (1998) afirmam que datas importantes como as de conclusão e 

entrega do empreendimento são definidas após a elaboração desse plano mestre, é neste 

momento também que se inicia o desenvolvimento de orçamentos e cronogramas gerais da obra 

e que se programa a entrega de recursos que requerem um longo prazo de aquisição, incluindo 

a compra ou aluguel de materiais e equipamentos, e a contratação de mão-de-obra. 

2.5.2. Planejamento de Médio Prazo – Lookahead Plan 
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No planejamento de médio prazo ou lookahead é a ligação entre os planejamentos 

de longo e curto prazo. Percebida a necessidade de um mecanismo de proteção para o nível de 

planejamento de curto prazo, foi inserido, no Last Planner System, o Lookahead Plan que 

identifica possíveis interferências, controlando a liberação de atividades do médio para o curto 

prazo após a análise e remoção de todas as restrições para cada etapa (BERNARDES, 2003). 

O horizonte de planejamento no médio prazo pode compreender o período de duas 

semanas até três meses, dependendo da complexidade e duração da obra (BERNARDES, 2003). 

É importante observar que o horizonte de planejamento desse ser sempre maior que o ciclo de 

controle. Se o horizonte de planejamento é de dois meses, o ciclo de controle pode ser, por 

exemplo, quinzenal, ou seja, a cada quinze dia se programa a obra em nível de médio prazo 

para os próximos dois meses (BERNARDES, 2003). 

Os principais objetivos do Lookahead Planning são: a definição da sequência ideal 

de fluxo de trabalho; a combinação do fluxo de trabalho com capacidade de produção das 

equipes; a divisão das atividades do plano mestre em pacotes de trabalho, a definição das 

técnicas construtivas e atualização e revisão do cronograma mestre (BALLARD e HOWELL, 

1997). 

2.5.3. Planejamento de Curto Prazo – Commitment Plan 

 

O terceiro nível de planejamento é o Commitment Plan ou Plano de 

Comprometimento. Esta denominação vem do comprometimento esperado das equipes 

operacionais devido à participação de um representante na reunião semanal de planejamento 

(BALLARD; HOWELL, 1998). Moura (2008) ressalta a importância da participação de um 

representante dos colaboradores que executam as tarefas para dar ao planejamento uma visão 

mais prática da produtividade das equipes e das restrições. 

Este é o planejamento imediato que envolve atividades específicas que não possuam 

mais restrições (BALLARD; HOWELL, 2003 apud MOURA, 2008) e metas possíveis de serem 

alcançadas e tem como resultado o aumento da produtividade das equipes envolvidas 

(CHIAVENATO, 2014). No planejamento de curto prazo se garante a continuidade dos 

serviços das equipes de produção e podem ser optados para se trabalhar diariamente, 

semanalmente ou quinzenalmente, sendo controlados e registradas as evoluções das metas 

estabelecidas no médio prazo com o intuito de criar indicadores de evolução. 
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O planejamento de curto prazo pode se referir às tarefas do mês ou até da semana 

seguinte e os trata num nível mais operacional como definição de equipes, atividades reservas, 

aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual), além de também reprogramação de 

alguma tarefa que ficou pendente buscando a fluidez na execução dos serviços planejados 

(BERNARDES, 2012). 

As decisões tomadas no planejamento operacional são aquelas cotidianas que levam 

as metas estratégicas e práticas a serem atingidas e tem o objetivo de diminuir o desperdício e 

riscos. Neste nível, apenas os setores correspondentes são envolvidos. (FERNANDES; 

BERTON, 2005).  

Segundo Chiavenato (2014), o planejamento operacional pode ser classificado em: 

 Programas: são as atividades a serem realizadas organizadas em um período de 

tempo. 

 Procedimentos: especifica uma sequência de passos ou etapas da execução de uma 

atividade. 

 Orçamentos: é o fluxo de capital alocado e determinadas tarefa, projeto ou 

programa em um período de tempo. 

 Regulamentos: estão relacionados com a conduta das pessoas. 

Buscando aperfeiçoar o tempo, recursos humanos e financeiros, o mercado da 

construção civil vem procurando melhorias mais rigorosas, ágeis e confiáveis. Deste modo, é 

notória a necessidade de qualificar os processos (NUNES, 2016). O planejamento pode ser uma 

dessas ferramentas, se não a mais importante, que pode causar tamanha melhoria nos resultados. 

Meira (2003) garante que a utilização das ferramentas de planejamento estabelece uma base 

firme e uma atmosfera favorável para uma melhoria, essas ferramentas permitem organizar os 

dados e fatos, assim transformando-os em informação para a gestão. 

Conforme Ballard e Howell (1997) alguns detalhes garantem a qualidade do 

planejamento de curto prazo: 

 Nível de detalhamento atribuído a cada tarefa: quanto mais destrinchada a tarefa a 

ser executada, mais fácil identificar suas demandas e seus possíveis pontos de falha. 

 Disponibilidade de recursos: identificar as demandas de recursos como materiais, 

equipamentos e mão-de-obra e providenciar para que estejam disponíveis para execução das 

atividades em tempo hábil. 
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 Sequenciamento lógico dos pacotes de tarefas: enxergar a sequência de serviços, 

bem como a duração das tarefas predecessoras para que não haja interceptação de tarefas que 

não possam ocorrer paralelamente ou em ordem inversa garantindo a fluidez do processo. 

 Tamanho dos pacotes de tarefas em relação à capacidade produtiva da equipe 

designada: garantir que as equipes são suficientemente produtivas e em quantidade e tamanhos 

adequados para execução das tarefas no tempo previsto. 

 Aprendizagem a partir da análise dos erros cometidos em planos anteriores: 

identificar as atividades que não puderam ser executadas nos ciclos anteriores e as razões pelas 

quais isso aconteceu e utilizar essas informações para que os mesmos problemas não se repitam 

permitindo que atividades futuras sejam executadas com sucesso. 

Segundo Formoso et al (2001), para obras de grande porte, o ideal é um horizonte 

de planejamento de curto prazo de uma semana. Tommelein e Ballard (1997), enfatizam que os 

gestores, mestre de obras e responsáveis pelas tarefas são os que se fazem presentes para o 

planejamento de curto prazo, seja ele semanal ou mensal. 

Quadro 1 - Quadro comparativo: PCP Tradicional versus Nova Filosofia. 

Fonte: FORMOSO, 2010. 

 

PCP TRADICIONAL PCP NO NOVO PARADIGMA 

Detalhado desde o início Detalhamento gradual 

Formalizado só no nível de longo prazo Formalizado em todos os níveis 

Muitas revisões dos planos devido à 

variabilidade 

Mecanismos de proteção à variabilidade e 

de redução da mesma 

Ênfase na produção empurrada 
Combinação de produção empurrada e 

puxada 

Fortemente centrado no CPM Utiliza várias técnicas (simples) 

Foco em aumentar a taxa de utilização dos 

recursos 

Foco em aumentar a confiabilidade do 

sistema de produção (elevada produtividade 

é uma consequência de primeira) 

Longos ciclos de controle Curtos ciclos de controle 

Foco em indicadores de resultados (prazo) 
Utiliza tanto indicadores de resultado como 

de processo 

Ênfase nos relatórios de acompanhamento Ênfase em sistemas de controle local 

Tomada de decisão centralizada Tomada de decisão participativa 
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Elaborado por Formoso (2010), o Quadro 1 revela como o planejamento e controle 

da produção tem se adaptado às novas filosofias de produção, como a Filosofia Lean, também 

chamada de Construção Enxuta na literatura nacional. É importante frisar pontos como a divisão 

em ciclos menores de controle que permitem uma melhor antecipação de imprevistos e 

resolução mais rápida dos problemas e tomada de decisão participativa que envolve 

colaboradores de níveis mais operacionais que contribuem com suas visões mais práticas de 

cada atividade. 

2.5.3.1. Modelos de Planejamento de Curto Prazo 

 Planejamento do Mestre de Obra: 

Neste modelo de planejamento, o próprio mestre de obra propões as atividades que 

serão realizadas na semana seguinte e o engenheiro e diretor técnico da empresa apenas revisam 

e aprovam o plano. Quando finalizada a semana, o mestre colhe as informações sobre as tarefas 

concluídas gerando um índice de efetividade do planejamento de curto prazo. 

No planejamento, são especificados equipamentos, materiais, equipe necessária, 

produção desejada e dispositivos de segurança que serão utilizados. A característica principal, 

neste caso, é que não há detalhamento quanto ao método de execução e as informações são 

passadas apenas verbalmente (LAUFER, A.; HOWELL, G.; ROSENFELD, Y., 1992). 

Figura 5 – Exemplo do Plano de Mestre de Obra. 

Fonte: (LAUFER, A.; HOWELL, G.; ROSENFELD, Y., 1992). 

 



27 

 

 Produção Protegida (Shielding Production): 

Neste caso, o plano também é elaborado pelo mestre de obras e revisado pelo 

engenheiro responsável e diretor técnico. São informados os serviços e a quantidade de mão de 

obra necessária para execução dos mesmos em cada dia da semana. A principal característica 

deste método é a análise das razões de falha do planejamento de curto prazo para atingir 

porcentagens de efetividades maiores, por isso as causas de falha são representadas em gráficos 

para que se identifique quais são aquelas que demandam maior atenção.  

Figura 6 - Exemplo de Produção Protegida. 

Fonte: (LAUFER, A.; HOWELL, G.; ROSENFELD, Y., 1992). 

 

2.5.3.2. Indicadores do Planejamento de Curto Prazo – Percentual de Planos 

Concluídos (PPC) e levantamento de causas 

 

Um indicador muito importante para a retroalimentação do planejamento e que foi 

utilizado para quantificar a análise do planejamento de curto prazo é o Percentual de Planos 

Concluídos (PPC) que corresponde à percentagem de atividades realizadas em relação àquelas 

planejadas. (BALLARD e HOWELL, 1997).  

Utilizado como um indicador de desempenho do Planejamento de Curto Prazo, o 

Percentual de Planos Concluídos ou Percentual da Programação Concluída (PPC) é 

caracterizado por Mattos (2010) como sendo: 

[...] o quociente entre a quantidade de tarefas cumpridas na semana ou quinzena e a quantidade 

total de tarefas programadas para esse período. Se todas as atividades programadas para o período foram 

executadas como previsto, o PPC é de 100 %; se somente metade das tarefas foi cumprida, o PPC é de 50% e 

assim por diante. 
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[...] O PPC é um indicador que dá uma ideia da eficácia do planejamento e do grau de precisão da 

programação de curto prazo (MATTOS, 2010). 

Ainda segundo Mattos (2010): 

Valores de PPC muito baixos podem representar: 

- Produtividade muito “apertadas”; 

- Otimismo excessivo no desempenho das atividades; 

- Grande incidência de fatores imprevistos; 

Valores de PPC muito altos podem representar: 

- Produtividades muito “folgadas”; 

- Tarefas com duração mais longa do que deveriam ter; 

- Programação muito fácil de realizar, o que pode 

acarretar acomodação das equipes e relaxamento de 

produtividade altas (MATTOS, 2010). 

 

Outro indicador importante é destacado por Coelho (2003) que afirma que quando 

uma atividade do planejamento de curto prazo não pode ser executada, devem ser levantados 

os motivos de maneira que a informação sobre os erros seja relevante na prevenção de que os 

mesmos erros sejam cometidos novamente atrapalhando o fluxo de serviços. 

A avaliação dos resultados da programação de curto prazo, principalmente com a 

utilização do método do PPC, é a “identificação das causas de descumprimento das metas 

estabelecidas” (MATTOS, 2010). Ainda segundo Mattos (2010), para a apresentação dos 

resultados do planejamento de curto prazo e do desenvolvimento do PPC, podem ser gerados 

gráficos demonstrando esta evolução. Estes gráficos de evolução do PPC ao longo das semanas 

podem ser traçados para guiar o gerente da obra. 

 

3. METODOLOGIA 

O presente trabalho trata de uma pesquisa cuja estratégia de pesquisa é um estudo 

de caso. O estudo de caso é caracterizado por se tratar de um estudo intenso e cansativo a 

respeito de um ou mais objetos, “de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento” (GIL 1996). 

Gil (1996) cita algumas vantagens deste método como estímulo a novas descobertas 

devido à flexibilidade do estudo de caso, o pesquisador pode, ao longo do processo, descobrir 

novas informações; ênfase na totalidade visto que no estudo de caso, o pesquisador volta-se a 

multiplicidade de dimensões do problema, focalizando-o como um todo; e simplicidade dos 
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procedimentos porque estes, quando comparados com outras estratégias adotadas, são 

considerados bastante simples e de linguagem mais acessível. 

A seguir, serão descritas, na Figura 6, as etapas metodológicas estabelecidas: 

Figura 7 – Etapas Metodológicas 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

3.1. Descrição do objeto de estudo 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo sobre planejamento na construção civil 

com foco no horizonte de curto prazo e tendo como estudo de caso uma empresa do ramo da 

construção civil situada em Fortaleza-CE, cuja característica principal é o investimento em 

obras de grande porte e alto padrão, tanto residenciais como comerciais. No caso estudado, foi 

uma obra de duas torres comerciais na região metropolitana de Fortaleza que já está na fase 

final de acabamento e entrega. Esta obra já utiliza o planejamento de curto prazo que é o alvo 

do estudo. 

A partir da definição da obra a ser estudada, inicia-se um período de avaliação do 

método de planejamento utilizado e suas ferramentas. 

3.2. Coleta de dados 

 

A partir desta etapa há uma aproximação maior com os setores relativos ao 

planejamento da obra de onde vêm as informações para este estudo. O setor de Planejamento e 

Orçamento disponibiliza seus arquivos referentes ao planejamento de curto prazo como as 

planilhas de Planejamento Base da Obra, Meta Mensal e Planejamento de Curto Prazo e os 

indicadores avindos dos estudos das planilhas. O Planejamento Base da Obra indica os serviços, 

prazos e orçamentos para toda a duração da obra até sua finalização; A planilha de Meta Mensal 

aponta quais serviços da Planilha Base serão executados no mês seguinte e o planejamento de 

curto prazo relaciona as tarefas a serem realizadas na semana seguinte além de outros detalhes 

próprios da execução como as equipes do operacional e o supervisor da tarefa. 

Descrição da 
população e 

objeto de 
estudo

Coleta de 
dados em 

campo

Análise dos 
resultados
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Neste momento, foi feito um levantamento dos dados dos planejamentos de curto 

prazo desde o início do ano de 2018, e escolhido o mês de julho por possuir uma melhor 

representatividade e realizada uma avaliação de quais tarefas foram planejadas, se todas as 

equipes estavam elencadas, qual a porcentagem de efetividade, as causas mais comuns da não 

execução das tarefas programadas, entre outros fatores que podem ser identificados como 

relevantes pelo pesquisador ou pela própria equipe da obra. 

3.3.Análise dos Resultados 

 

Nesta etapa, os dados coletados anteriormente foram avaliados com o uso de 

planilhas, gráficos e estatística básica buscando gerar um indicador PPC da efetividade e 

relevância do planejamento de curto prazo. São avaliados os dados de entrada do planejamento 

de curto prazo, os métodos utilizados para a execução das atividades planejadas, a sua 

retroalimentação e os dados de saída que indicam o quanto do este foi efetivamente executado, 

as razões de falhas e as oportunidades de melhorias. 

A observação do planejamento de curto prazo da obra em questão resultou na 

análise do PPC (Percentual de Atividades Concluídas) revelando a efetividade do planejamento 

e quais as causas mais recorrentes de falha, quando há. Algumas melhorias do planejamento de 

curto prazo também foram propostas. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1.Descrição Do Estudo De Caso 

4.1.1. Caracterização da empresa 

 

A empresa em estudo foi fundada por uma família tradicional de Fortaleza e já se 

encontra no mercado da construção civil há 21 anos. Em seu portfólio, estão especialmente 

obras residenciais de alto padrão, mas também um hotel, um supermercado e o prédio 

empresarial foco deste estudo. 

A empresa tem uma política da qualidade que rege todos os seus processos que é 

baseada em excelência, qualidade e boas práticas sustentáveis, com foco na melhoria continua 

de seus processos construtivos, visando a satisfação de seus clientes internos e externos. 
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A missão da empresa é construir soluções no ramo imobiliário, visando a excelência 

na qualidade de seus produtos e serviços, buscando a satisfação contínua de seus clientes, 

parceiros, colaboradores e da comunidade. A sua visão é ser uma empresa inovadora e 

sustentável, construindo produtos diferenciados, com projetos arquitetônicos arrojados, 

utilizando novas tecnologias. 

4.1.2. Caracterização da obra 

 

A obra de construção civil está inserida no subsetor de edificações. É um edifício 

empresarial localizado no bairro Edson Queiroz, na Avenida Washington Soares que é um dos 

mais importantes corredores da capital, fica situada entre dois grandes shoppings e próximo a 

universidades, fórum, supermercados, colégios, etc.  

O terreno tem cerca 10.000 m² de área e 45.000 m² de área construída. O 

empreendimento conta com 416 salas comerciais distribuídas nos 11 pavimentos tipos de cada 

uma das suas duas torres, 36 lojas localizadas no térreo e um subsolo e três sobressolos onde se 

encontram as vagas de estacionamento. 

A equipe para a execução da obra, foi estruturada de acordo com organograma 

apresentado na figura a seguir: 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Figura 8 – Organograma da equipe de execução da obra. 
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4.1.3. Planejamento de Curto Prazo do Empreendimento 

 

O planejamento inicial da obra estudada data do ano de 2012 e foi elaborado pelo 

setor de Orçamento e Planejamento da própria construtora contando com o auxílio e aprovação 

do diretor técnico que também é engenheiro civil. Para o desenvolvimento deste planejamento 

foram utilizadas planilhas eletrônicas e softwares especializados de planejamento como o 

Microsoft® Office Project (MS Project) e o Microsoft® Office Excel (Excel). 

Abaixo, uma figura com um trecho do planejamento em questão. 

Figura 9 - Planejamento base da obra estudada 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Para um melhor acompanhamento da execução das tarefas, foi realizada a divisão 

da obra em setores. Na figura a seguir, é mostrado o pavimento térreo setorizado. O objetivo é 

que a segmentação possibilite que os pacotes de serviços possuam aproximadamente a mesma 

duração, facilitando a programação de metas e a execução das mesmas. 



33 

 

Figura 10 - Setores do pavimento térreo 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

A figura a seguir apresenta a divisão em setores do pavimento tipo. Foram 

considerados três setores: salas de 1 a 10, salas de 11 a 19 e circulação/hall. Esta divisão permite 

maior facilidade de alocação das equipes bem como o pagamento das mesmas, visto que a 

empresa trabalha com remuneração de produção pelos serviços realizados. 

Figura 11 - Setores do pavimento tipo 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Para a o planejamento estratégico, a sala técnica extrai do planejamento da obra 

aquelas tarefas que devem ser executadas no mês gerando um percentual de obra a ser 

executado. Este percentual é uma relação entre o valor dos itens a serem executados em relação 

ao orçamento executivo total da obra. É considerada também a criticidade do mesmo para 

priorização na execução para liberação dos seus sucessores. São considerados críticos aqueles 

serviços que, se em atraso, poderiam postergar o prazo de entrega da obra. 
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A meta mensal enviada pelo setor de planejamento e orçamento é avaliada pelo 

corpo técnico da obra que contava com dois engenheiros, dois técnicos em edificações, mestre 

de obras e estagiários. Feitas as alterações que a equipe técnica julgue necessárias, a planilha 

de meta mensal é enviada de volta para a sala técnica e validada. 

Para análise do planejamento de curto prazo, objeto de estudo deste trabalho, foram 

coletados os dados mês de julho de 2018 apenas para as atividades de mão de obra própria 

realizadas nos pavimentos tipos das duas torres. A seguir, a figura abaixo mostra um trecho da 

meta mensal do mês em estudo. 

Figura 12 - Trecho da meta mês de julho de 2018. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Com o recebimento da planilha de meta mensal no começo de cada mês, é possível 

dar início ao planejamento de curto prazo semanal que é elaborado no último dia da semana e 
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se refere à semana seguinte. Deste planejamento, além do corpo técnico já citado, participam 

também os encarregados de cada torre e o encarregado da fachada para que eles possam dar 

uma visão mais prática ao planejamento levantando questões sobre técnicas construtivas e 

demanda de materiais e mão de obra. 

A seguir, uma figura que mostra a planilha eletrônica utilizada no planejamento de 

curto prazo:
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Figura 13 - Planejamento de curto prazo da primeira semana de julho de 2018 – Torre 1. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Figura 14 – Panejamento de curto prazo da primeira semana de julho de 2018 – Torre 2. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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O preenchimento da planilha é realizado da seguinte maneira: na coluna “A” 

aparecem as atividades a serem executadas a semana seguinte. Na coluna “B” é inserido o 

número da equipe alocada para aquele pacote de serviço. A coluna “C” é apresentado o nome 

da empresa ou, em caso de mão de obra própria, do encarregado responsável pela área onde a 

atividade se desenvolve e, consequentemente, pela fiscalização da mesma. Na coluna “D” é 

mostrada a programação semanal: em azul o programado, em verde o executado de acordo com 

a programação e em vermelho o que se afastou do planejado gerando atraso. Na coluna “E” é 

inserida a porcentagem de execução do serviço. Na coluna “F” é inserido o número da causa de 

não conclusão de uma tarefa ou “1” para “Atividade Concluída com Sucesso”. Este número faz 

referência a uma lista de causas que está em outra aba da planilha e o nome da causa aparece 

automaticamente. 

As causas de não conclusão de uma tarefa são relacionadas em uma lista 

previamente elaborada que é subdividida em setores responsáveis que são: atividade concluída 

com sucesso, condições adversas, mão de obra, planejamento, projetos, qualidade, suprimentos, 

terminalidade do serviço, planejamento e segurança do trabalho. Dentro destes, é são 

apresentados os motivos pelos quais as tarefas não foram finalizadas. Por exemplo, no setor de 

mão de obra há os seguintes motivos: ausência de funcionários, baixa produtividade, falta de 

mão de obra, mudança do planto de ataque, paralização/greve, rescisão contratual, no caso de 

empreiteiro, e retrabalho. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Quadro 2 - Causas de falha do Planejamento de Curto Prazo. 

CÓD 
CLASSIFICAÇÃO 

GERAL 
CAUSAS 

1 Atividade Concluída Atividade Concluída com Sucesso 

2 Condições Adversas Chuva 

3 Condições Adversas Concessionárias (água/energia) 

4 Condições Adversas Condições adversas do ambiente 

5 Mão de Obra Ausência de Funcionários 

6 Mão de Obra Baixa Produtividade 

7 Mão de Obra Falta de mão de obra 

8 Mão de Obra Mudança do plano de ataque (empreiteiro) 

9 Mão de Obra Paralização / Greve de funcionários ou sindicato 

10 Mão de Obra Rescisão contratual do empreiteiro 
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CÓD 
CLASSIFICAÇÃO 

GERAL 
CAUSAS 

11 Mão de Obra Retrabalho 

12 Planejamento Falha na programação da tarefa 

13 Planejamento Falha na solicitação de recursos 

14 Planejamento Falta de definição opção do cliente/Comercial 

15 Planejamento Frente de trabalho não liberada 

16 Planejamento Logística de Abastecimento 

17 Planejamento Mudança do plano de ataque (gerência) 

18 Planejamento Paralização Segurança do trabalho 

19 Planejamento Regularização de documentação/Integração 

20 Projetos Modificação de projeto 

21 Projetos Projeto deficiente ou inexistente 

22 Qualidade Não aprovado pelo sistema de qualidade 

23 Suprimentos - Equipamentos Equipamento com problemas/sem condições de uso 

24 Suprimentos - Equipamentos Falta de equipamento (empreiteiro) 

25 Suprimentos - Equipamentos Falta de equipamento (Obra) 

26 Suprimentos - Material Falta de material (empreiteiro) 

27 Suprimentos - Material Falta de material (Obra) 

28 Suprimentos - Material 
Material entregue fora das especificações ou com 

defeito 

29 Suprimentos - Material Indefinição de material (empreiteiro) 

30 Mão de Obra Falta de mão de obra (Empreiteiro) 

31 Terminabilidade do serviço Obra - Terminabilidade do serviço 

32 Mão de Obra (Terceirizado) Mão de Obra - Falta de mão de obra (Terceirizado) 

33 Mão de Obra (Terceirizado) Mão de Obra - Baixa Produtividade (Terceirizado) 

34 Planejamento (Obra) Planejamento -Falta de definição de execução(Obra) 

35 Segurança do Trabalho 
Segurança do Trabalho - Documentação de 

Funcionários 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Na 171ª semana de obra, apresentada nas Figuras 14 e 15, de 02/07/2018 a 

08/07/2018, nem todos os itens foram executados como previstos gerando uma porcentagem de 

Quadro 3 - Causas de falha do Planejamento de Curto Prazo (continuação). 
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80% de aproveitamento. As razões pelas quais as atividades não foram 100% concluídas foram 

retrabalho que porque a equipe precisou voltar a alguma atividade anterior para refazer algo e 

baixa de produtividade porque a equipe não trabalhou na velocidade prevista no planejamento. 

Na 172ª semana de obra, de 09/07/2018 a 15/07/ 2018, o planejamento de curto 

prazo foi completamente executado, ou seja, houve aproveitamento de 100%, como mostra a 

Figura 16. Vale ressaltar que um PPC de 100% não é positivo porque mostra um planejamento 

fraco. Possivelmente, as tarefas desta semana poderiam ser executadas em menos tempo, ou 

ainda poderiam ser adicionadas outras atividades sem dano ao PPC. 
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Figura 15 – Planejamento de curto prazo da segunda semana de julho de 2018. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Na 173ª semana de obra, de 09/07/2018 a 15/07/ 2018, também houve aproveitamento de 100% como pode ser visto nas Figuras 17 e 18: 

 

Figura 16 – Planejamento de curto prazo da terceira semana de julho de 2018. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 17 – Planejamento de curto prazo da terceira semana de julho de 2018 - Torre 2 Circulação 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Na 174ª semana de obra, apresentada nas Figuras 19 e 20, de 23/07/2018 a 

29/07/2018, nem todos os itens foram executados como previstos gerando uma porcentagem de 

69% de aproveitamento que é abaixo da meta da empresa que é 80%. Neste caso, as razões 

foram “baixa produtividade”; “frente de trabalho não liberada”, ou seja, o serviço predecessor, 

no caso o contrapiso, não foi finalizado com tempo hábil para início desta tarefa; “Projeto 

ineficiente ou inexistente” porque não havia detalhamento deste chapim e foi necessário fazer 

um protótipo para aprovação do engenheiro da obra atrasando o fluxo das tarefas; e 

“Paralização/Greve de funcionários ou sindicato”: devido uma paralisação nos serviços na 

quinta-feira, como pode ser visualizado na coluna “D”, houve atraso na finalização do serviço.



45 

 

 

Figura 18 – Planejamento de curto prazo da quarta semana de julho de 2018 – Torre 1. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 19 – Planejamento de curto prazo da quarta semana de julho de 2018 – Torre 2. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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É importante ressaltar que cada empresa terceirizada também passa pelas reuniões 

de planejamento de curto prazo que contam com seus responsáveis, encarregados e com o 

responsável técnico da construtora. 

Após a retroalimentação da planilha eletrônica do planejamento de curto prazo com 

as porcentagens executadas das tarefas planejadas e os motivos pelos quais aquelas que não 

foram finalizadas ficaram incompletas, a planilha é enviada de volta para o setor de 

planejamento e orçamento que gera os indicadores que serão avaliados no próximo capitulo 

juntamente com os benefícios que o planejamento tem trazido à obra estudada e as sugestões 

de melhoria. 

4.1.4. Resultados 

No caso estudado, o percentual de execução dos serviços do mês de julho que foi 

obtido pela média aritmética das porcentagens semanais foi de 86%, valor que é considerado 

satisfatório visto que a empresa busca atingir um percentual mínimo de 80%. Este percentual 

demonstra a eficiência do planejamento de curto prazo da obra em controlar falhas na execução 

do planejamento, bem como suas razões e permitindo tomadas de decisões para suprimir as 

falhas com o objetivo de atingir uma porcentagem de aproveitamento de 100% nos 

planejamentos de curto prazo. 

O real objetivo em se buscar e quantificar os motivos das falhas na execução das 

tarefas planejadas no planejamento de curto prazo é que, conhecendo as razões da ineficiência, 

seja possível evitar que os mesmos problemas se repitam no futuro. 

O gráfico 1 mostra a contribuição de cada causa de não cumprimento do planejado 

na primeira semana:  
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Gráfico 1 - Causas da 1ª semana de julho/2018 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Na segunda e terceira semanas, todas as atividades foram concluídas com sucesso. 

O gráfico 4 mostra a contribuição de cada causa de não cumprimento do planejado na quarta 

semana: 

 

Fonte: Elaborada pelo autora, 2018. 

 

É possível notar que há recorrência de causas do não cumprimento do planejamento. 

Uma sugestão de melhoria desta ferramenta é que mensalmente ou trimestralmente possam ser 

gerados gráficos de causas como os gráficos 5 e 6 demonstrando a recorrências das mesmas 

para que atitudes mais enérgicas possam ser tomadas com relação às causas mais repetidas. 

67%
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8%

8%

8%
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Atividade Concluida com
Sucesso
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funcionários ou sindicato

Baixa Produtividade
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liberada
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13%

80%

7%

1ª SEMANA DE JULHO/2018

Retrabalho

Atividade Concluida
com Sucesso

Baixa Produtividade

Gráfico 2 - Causas da 4ª semana de julho/2018. 
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O gráfico 5 representa as causas de falha do planejamento de curto prazo no mês de 

julho de 2018. As causas mais repetidas foram “baixa produtividade” e “retrabalho”. 

No gráfico 6 que mostra as causas de falha do planejamento de curto prazo no 

trimestre de junho a agosto de 2018 e é possível perceber uma variedade maior de causas de 

falha. As principais causas são “frente de trabalho não liberada” e “baixa produtividade”. 

É importante que, reconhecidas as causas de falha mais recorrentes, sejam 

elaborados planos de ataque que impeçam essas causas de continuarem se repetindo e causando 

dano ao planejamento. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Gráfico 4 - Causas do planejamento de curto prazo em Julho/2018. 

Gráfico 3 - Causas do planejamento de curto prazo em Junho, Julho e Agosto de 2018. 
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Outra sugestão de melhoria para planilha eletrônica do planejamento de curto prazo, 

é que sejam inseridas as colunas “Equipamentos” e “Materiais” explicitando quais os itens 

necessários para execução daquela tarefa do planejamento de curto prazo, como no modelo de 

Planejamento do Mestre de Obras. Esta medida pode ajudar evitar possíveis impedimentos 

relacionados à falta de materiais e equipamentos visto que estes serão elencados com uma 

semana de antecedência. É importante lembrar que os materiais e equipamentos que demandam 

mais tempo para serem adquiridos devem aparecer no Planejamento de Médio Prazo, então esta 

informação pode ser, muitas vezes, retirada de lá. 

A Figura 21 mostra a planilha sugerida com as colunas “Equipamentos” e 

“Materiais”. 

Figura 20 – Exemplo de planejamento de curto prazo com as colunas “Equipamentos” e 

“Materiais”. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção civil tem sofrido com os efeitos da crise econômica que se arrasta 

pelos últimos anos e só no ano de 2017 começou a apresentar alguma melhora. Neste cenário 

crítico para investidores, se torna indispensável que os planejamentos sejam assertivos e de 

maneira que a execução de cada projeto siga fielmente os prazos e custos delineados 

inicialmente. 

Sabendo desta necessidade, foi realizada uma análise da aplicação do planejamento 

integrado para o horizonte de curto prazo em uma obra empresarial vertical em Fortaleza-CE. 

Nesta análise, foi apresentado o processo de elaboração do planejamento de curto prazo com 

todas as suas etapas, desde a obtenção dos dados do Planejamento Base e da Meta Mensal para 

elaboração do planejamento de curto prazo até a avaliação dos gráficos gerados pelos 

indicadores escolhidos para medir a sua efetividade que são PPC e as causas de falha. Foram 

analisados também os parâmetros utilizados como controle de tempo de execução e equipes 

alocadas em cada uma das tarefas. 

Com a análise, foi possível encontrar um PPC de 86% no mês estudado. Este 

aproveitamento do planejamento de curto prazo é um valor satisfatório para os parâmetros da 

empresa, porém, é importante ressaltar que, em duas das quatro semanas do mês de julho, o 

PPC foi de 100% o que indica que o planejamento precisa ser melhorado. O resultado ideal 

seria um PPC maior que 80%, mas que não chegue a 100% em nenhuma das semanas. 

Como contribuição para melhoria do planejamento de curto prazo, foi proposto que 

sejam quantificadas e analisadas as causas de falha em um período maior como três meses para 

que seja possível enxergar, por uma visão macro, o que são os problemas mais recorrentes no 

planejamento de curto prazo. Foi sugerido também que se adicione colunas de “Equipamentos” 

e “Materiais” para deixar o controle do planejamento de curto prazo ainda mais minucioso 

diminuindo as chances de falha. 

 Fica aqui também a sugestão de, em um trabalho futuro, realizar o estudo do 

impacto financeiro e de tempo causado pelo atraso de atividades do planejamento de curto prazo 

comparando com a mesma atividade executada como planejada em situação semelhante como 

em outro pavimento igual ou outra torre.  
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