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RESUMO 
 

As empresas de construção civil vêm buscando formas de aprimorar seus processos 

produtivos e gerenciais. A busca pela implementação de seus processos visa à melhoria de 

seus produtos finais com conseqüente acréscimo no valor percebido de seu produto, pelo 

cliente final. Com a Qualidade Total, Certificação ISO 9000 e outros programas de melhorias, 

as empresas têm procurado trabalhar e aprimorar seus processos. Neste sentido, 

comprovadamente, o processo de Planejamento e Controle da Produção (PCP) tem papel 

fundamental no encaminhamento da construção civil rumo a ganhos de qualidade e 

produtividade (NEVES, COELHO e FORMOSO, 2002). 

O objetivo deste trabalho visa identificar o processo de Planejamento e Controle da 

Produção (PCP), em grandes empresas de construção civil do setor de edificações na Região 

Metropolitana do Recife, identificando se o PCP é totalmente ou parcialmente aplicado e se as 

empresas adotam indicadores de desempenho para avaliação do PCP. 

A investigação foi conduzida através de entrevistas, com formulário padronizado, 

realizadas em empresas certificadas de construção civil relacionada ao setor de edificações 

localizadas na Região Metropolitana do Recife.  

Entre as principais conclusões deste estudo, foi possível a confirmação do pressuposto 

de um quadro altamente heterogêneo para as questões de PCP na construção civil. Também 

foi possível concluir, que as empresas visitadas possuem um planejamento estruturado, mas 

ainda em desenvolvimento. Constatou-se que existe a consciência de que a adoção do 

planejamento é relevante para a melhoria dos ganhos, pois esta reduz seus custos, além de 

conduzir a empresa a um melhor processo gerencial, que evitará a tomada de decisões 

equivocadas que só fazem aumentar os custos da obra, além de atrasar a entrega do produto ao 

cliente final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

ABSTRACT 
 

The building site companies are looking for forms of improving their productive and 

management processes. The search for the implementation of these processes is to improve 

the final products, so that the final customer will notice the value of his/her product. With the 

exigencies of some programs, such as, The Total Quality and Certification ISO 9000, the 

companies have been trying to perfect their performance on the processes. So we can certainly 

affirm that, the process of Planning and Production control (PCP) is extremely important for 

the building construction to gain quality and a better production (NEVES, COELHO e 

FORMOSO, 2002). 

The objective of this work is to identify the process of Planning and Production control 

(PCP), in big companies of building site, in the section of constructions, identifying if PCP is 

totally or partially applied and if the companies adopt acting indicators to evaluate PCP. This 

was held in the Metropolitan Area of Recife. 

The investigation was driven through interviews, with standardized form, held in 

certified companies of building site related to the section of constructions in the Metropolitan 

Area of Recife. 

Among the main conclusions of this study, it was highly possible to confirm the 

presupposition of a heterogeneous picture related to the subjects of PCP in the building site. It 

was also possible to conclude, that the visited companies has a structured planning process, 

but still in development. It was verified that the adoption of the planning approach is relevant 

to improve their budgets, reduce their costs, and also to drive the company to a better 

management process. This process will avoid a wrong decision that may increase the costs of 

the work and delay the delivery of the product to the final customer. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 De acordo com a resenha DIEESE – Reestruturação Produtiva da Construção Civil, o 

setor da construção civil tem sido, historicamente, um dos mais importantes da economia 

nacional. Grande empregador de mão-de-obra, com elevada participação na formação bruta de 

capital fixo e na geração do Produto Interno Bruto são características do setor.  

Além disso, a construção civil é um setor que apresenta certas particularidades dentro do 

universo produtivo da economia brasileira, desempenhando um papel fundamental no seu 

desenvolvimento. Os dados do IBGE, relativos ao ano de 2004, demonstram que o setor 

responde, sozinho, por 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e por 6,6% das 

ocupações no mercado de trabalho, sem contar os efeitos positivos da atividade na geração de 

empregos ao longo de toda sua cadeia produtiva. De acordo com informações do Sindicato 

das Indústrias da Construção Civil do Estado de São Paulo – Sinduscon-SP, para cada 100 

empregos diretos gerados na construção civil, outros 285 postos de trabalho são abertos em 

atividades ligadas a este macro setor. 

A estrutura de ofício marca a dinâmica de trabalho no setor. Mestres, pedreiros e 

serventes dividem hierarquicamente o canteiro de obras. A diferenciação regional dos 

rendimentos é um outro traço marcante da realidade do setor. Em Recife, por exemplo, o 

rendimento médio de um indivíduo ocupado na construção civil (R$ 398,00) é 43,7% menor 

do que no Distrito Federal (R$ 707,00) e 45,1% menor do que em São Paulo (R$ 725,00). A 

construção civil também se caracteriza pela alta rotatividade.  

Tais características reforçam a tese de que os trabalhadores da construção civil 

compõem a base da pirâmide social urbana e que, dentre os diversos ramos da atividade 

econômica, o setor aloca um grande contingente dos trabalhadores mais pobres. 

Assim como outros setores da economia brasileira, determinados segmentos da 

construção civil vêm passando por um processo significativo de reestruturação produtiva nos 

últimos anos.  Embora a velocidade e o ritmo de adoção dessas mudanças seja bastante 

diferenciado nas diversas regiões do país, é inegável que, na última década, um grande 

número de empresas passou a adotar novos métodos de produção, calcados na utilização de 

novas tecnologias e de novas formas de gestão da força de trabalho. 

As particularidades do setor, entretanto, condicionam o uso e a difusão de novos 

produtos e tecnologias, constatando-se que a reestruturação produtiva está mais ligada à 

              Capítulo 1                                                                                                                         Introdução 
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utilização de novos materiais do que à introdução de novas máquinas. É o caso, por exemplo, 

das estruturas metálicas (que substituem as estruturas de concreto armado), dos painéis de 

gesso acartonado (que substituem as paredes de alvenaria) e da argamassa semi-pronta, 

adquirida em embalagens (que substitui a argamassa “rolada” no canteiro). 

É visível uma forte tendência à utilização de sistemas construtivos baseados na pré-

fabricação de elementos antes produzidos no próprio canteiro, transformando o processo de 

construção em sistemas de montagem. 

É importante observar, entretanto, que as inovações tecnológicas na construção civil não 

excluem necessariamente materiais e sistemas construtivos tradicionais. Estas inovações 

cumprem a função de dar maior flexibilidade a projetos, apresentando-se como possibilidades 

que servem a determinados nichos de construção (é o caso, por exemplo, da utilização de 

estruturas metálicas em substituição ao concreto armado – mais barato -, em determinadas 

situações onde este se mostra inviável). 

Essas tendências, embora não sejam inexoráveis, tendem a ganhar espaço em certos 

segmentos da indústria, sem entretanto, mudar por completo o padrão construtivo do setor. 

Nesse panorama de transição entre processos técnicos e tecnologias, a industria da 

construção vivencia outra forte transformação, que afeta não apenas o produto e o processo 

produtivo, mas toda estrutura organizacional e gerencial do empreendimento e da empresa. 

Segundo FORMOSO, BERNARDES e ALVES (2001), a indústria da construção no 

país tem sofrido nos últimos anos mudanças substanciais, provocadas, principalmente, pelo 

crescente grau de competição existente entre as empresas do setor. A globalização dos 

mercados, o crescente nível de exigência por parte dos consumidores e a reduzida 

disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, entre outros 

fatores, têm estimulado as empresas a buscar melhores níveis de desempenho, através de 

investimentos em gestão e em tecnologia da produção. Assim, a exemplo do que vem 

acontecendo em outros setores industriais, a função produção vem assumindo um papel cada 

vez mais estratégico na determinação do grau de competitividade das empresas de construção. 

Algumas metodologias e ferramentas de organização da produção, consagradas em 

outros setores produtivos, são inseridas nesse segmento, demandando um amplo movimento 

reestruturador que não raro assume excessiva complexidade, ônus significativo e incertezas 

quanto ao retorno do esforço dispendido. 

Entretanto, as características inerentes à produção civil, os mitos conceituais arraigados 

ao contingente humano envolvido, a cultura da produção pouco planejada e a variabilidade 



 13

dos produtos, têm se constituído em forte entrave à adoção das modernas metodologias de 

planejamento e controle da produção pelas empresas do ramo. 

Nessa direção, PONTES (2004) identifica a falta de planejamento, notadamente o de 

curto prazo, como o elemento mais impeditivo à implementação de filosofias de produção 

racionalizantes e otimizantes como a Lean Construction (Construção Enxuta), que trabalha a 

identificação e redução de diversos tipos de perdas no processo produtivo. Além disso, 

FORMOSO (2002) coloca que na implementação da Construção Enxuta é necessário tornar o 

processo em um fluxo de materiais, desde a matéria-prima até o produto final, sendo o mesmo 

constituído por atividades de transporte, espera, processamento e inspeção.  

Tal visão, implica a necessidade de um entendimento sistêmico do processo, desde o 

ponto de partida até a consecução do produto final, não podendo prescindir da adoção de 

sistemas de planejamento de curto, médio e longo prazo. 

Sob tais premissas, esse estudo trata da identificação dos processos de Planejamento e 

Controle da Produção (PCP) em três conceituadas empresas de construção civil do setor de 

edificações da Região Metropolitana do Recife, identificando se o PCP é totalmente ou 

parcialmente aplicado nessas empresas.  

 
1.1  JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 
A partir do panorama configurado no item anterior, verifica-se que o processo de 

planejamento e controle da produção passa a cumprir um papel fundamental nas empresas, à 

medida que o mesmo exerce um forte impacto no desempenho da função produção. Inúmeros 

estudos realizados no Brasil e no exterior comprovam este fato, indicando que deficiências no 

planejamento e controle estão entre as principais causas da baixa produtividade do setor, das 

suas elevadas perdas e da baixa qualidade dos seus produtos. Em que pese o custo 

relativamente baixo do processo de planejamento e controle da produção e o fato de que 

muitos profissionais têm consciência da sua importância, poucas são as empresas nas quais 

este processo é bem estruturado (FORMOSO, BERNARDES e ALVES, 2001). 

Ademais, o planejamento tem sido colocado por diversos autores como um fator 

preponderante para que seja alcançado êxito na coordenação entre as várias entidades 

participantes de um empreendimento, sendo considerado como uma função gerencial básica 

(LAUFER e TUCKER, 1987; SINK e TUTLE, 1993). Segundo LAUFER (1990), o 

planejamento é necessário devido a diversos motivos, podendo ser citados: 
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• Obter uma melhor compreensão dos objetivos, clarificá-los, e maximizar a 

probabilidade de atendê-los; 

• Definir todos os trabalhos exigidos para habilitar cada participante do 

empreendimento a identificar e planejar a sua parcela de trabalho; 

• Desenvolver uma referência básica para processos de orçamento e programação 

mais precisos; 

• Disponibilizar uma melhor coordenação e integração vertical e horizontal 

(multifuncional), além de produzir informações e decisões mais consistentes; 

• Evitar decisões errôneas para projetos futuros, através da análise das decisões 

atuais; 

• Melhorar o planejamento através da consideração e análise de mais alternativas; 

• Aumentar a velocidade de resposta para mudanças futuras; 

• Fornecer um padrão para monitorar, revisar e controlar a execução do 

empreendimento; 

• Explorar a experiência acumulada da gerência e dos empreendimentos 

executados em um processo de aprendizado sistemático. 

Todavia, o planejamento da produção, em muitas empresas, limita-se à geração de 

orçamentos, programações e outros documentos referentes às etapas a serem seguidas durante 

a execução do empreendimento (BALLARD e HOWELL, 1997). Isso se deve, em parte, ao 

fato de que na indústria da construção, o termo planejamento é geralmente interpretado como 

o resultado da geração de planos, denominado, com maior correção, de programação. Como 

conseqüência, deficiências no planejamento têm sido apontadas como causa do baixo 

desempenho de empreendimentos de construção. Diversos autores apontam as causas 

principais da ineficácia do planejamento: 

a) o PCP normalmente não é encarado como um processo gerencial, mas como o 

resultado da aplicação de uma ou mais técnicas de preparação dos planos e que, em 

geral, utilizam informações pouco consistentes ou baseadas somente na experiência e 

intuição dos gerentes (LAUFER e TUCKER, 1987); 

b) o controle não é realizado de maneira pró-ativa e, geralmente, é baseado na troca de 

informações verbais entre engenheiro e mestre-de-obras, visando um curto prazo de 

execução, sem estabelecer vínculo com o plano de longo prazo, resultando, muitas 

vezes, na utilização ineficiente dos recursos (FORMOSO, 1991); 
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c) a incerteza, inerente ao processo de construção, é freqüentemente negligenciada. Isso 

pode ser evidenciado, principalmente, quando os planos de longo prazo são 

excessivamente detalhados, necessitando freqüentes atualizações (LAUFER e 

TUCKER, 1987); 

d) com freqüência, existem falhas na implementação de sistemas computacionais para 

planejamento, por vezes adquiridos e inseridos em um determinado ambiente 

organizacional sem que ocorra primeiramente a identificação das verdadeiras 

necessidades de seus futuros usuários (LAUFER e TUCKER, 1987); 

e) a melhoria do processo de PCP envolve não só aspectos técnicos, mas também 

mudanças de caráter comportamental. Tais mudanças são necessárias para que haja 

um efetivo envolvimento dos agentes do processo de produção no processo de 

planejamento (FORMOSO, 1991). A típica visão da figura do gerente de produção 

como um “tocador de obras” deve ser substituída pela figura do gerente que executa 

com correção sua função mais básica: o planejamento e o controle da produção. 

Nesse contexto, infere-se a importância do PCP para o desempenho da empresa de 

construção, justificando a adoção de esforços contínuos nessa direção, o que aponta para a 

possibilidade de um setor melhor organizado, com estruturas de planejamento e controle bem 

definidas, otimizando os resultados, incrementando a qualidade do produto e promovendo o 

melhoramento dos processos.  

Sob tais premissas identifica-se a principal importância deste trabalho na necessidade de 

conhecer em maior profundidade o sistema de planejamento e controle na produção de 

empresas destacadas no cenário local. Algumas pesquisas anteriores identificaram níveis bem 

aquém do desejável para as amostras estudadas. 

No caso deste presente trabalho, parte-se do pressuposto da existência de um quadro 

heterogênio, visto que diversas ações têm sido implementadas na última década, no sentido de 

modernizar e incrementar organizacionalmente tais estruturas. 

Sendo assim, a pesquisa contribui na complementação deste panorama, investigando 

empresas ainda não incluídas em estudos anteriores, que visem identificar procedimentos de 

PCP nas construtoras da Região Metropolitana do Recife. 
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1.2  OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Identificar, em empresas do setor de edificações da construção civil da Região 

Metropolitana do Recife, o processo de Planejamento e Controle da Produção (PCP) adotado, 

evidenciando se o PCP é totalmente ou parcialmente aplicado e se as empresas adotam 

indicadores de desempenho para avaliação do PCP. 

 

 1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Apurar o perfil do gestor e tomador de decisão respondente do questionário nas 

empresas estudadas. 

• Identificar a existência de vantagens competitivas em empresas construtoras estudadas 

na Região Metropolitana de Recife. 

• Verificar a importância que as empresas construtoras atribuem às exigências de 

certificação e se as mesmas se enquadram nos níveis do PBQP-H (Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade do Habitat). 

• Entender o PCP adotado pelas empresas estudadas 

• Conhecer os indicadores de desempenho utilizados pelas empresas construtoras. 

 
 

 1.3 Estrutura do Trabalho 
 

O presente capítulo introduz o tema abordado, justifica a realização do trabalho e 

apresenta seus objetivos.  

 

No Capítulo 2 - Revisão da literatura: Apresenta a estrutura conceitual do 

trabalho. Versa, no geral, sobre Planejamento e Controle da Produção na Construção 

Civil.  

 

No Capítulo 3 - Metodologia: Descreve todas as etapas da pesquisa de campo e 

quais os parâmetros considerados para a sua realização tendo em vista o alcance dos 

objetivos anteriormente definidos. 
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No Capítulo 4 - Resultados da pesquisa: Analisa os resultados obtidos através 

dos dados coletados nas 3 (Três) empresas estudadas. 

 

No Capítulo 5 - Conclusões e Recomendações: Evidencia as considerações 

finais do estudo, limitações e sugestões para os futuros trabalhos sobre o Planejamento e 

Controle da Produção. 

 

 Além dos citados capítulos, ao final são apresentados, em anexo, as referências 

bibliográficas e o questionário de pesquisa. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA  
 

 
2.1 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

 
2.1.1 Definições de Planejamento 

 
Existem, na literatura, várias definições do termo planejamento. ACKOFF (1976), cita 

que planejamento pode ser considerado a “definição de um futuro desejado e de meios 

eficazes de alcançá-lo”. Do mesmo modo, LAUFER e TUCKER (1987), adotam que o 

planejamento é entendido como um processo de tomada de decisão realizado para antecipar 

uma ação futura, utilizando para isso meios eficazes para concretizá-la. 

Para LAUFER & COHENCA (1990, p.135), “planejamento refere-se à determinação do 

que tem que ser feito, a prescrição de como cada tarefa de trabalho deve ser desempenhada, a 

seqüência e tempo de execução, a enumeração dos recursos necessários e seus custos dentro 

da organização do contratante, antes do início da construção”. 

SYAL et al (1992 apud BERNARDES 2003) descrevem o planejamento como um 

processo de tomada de decisão que resulta em um conjunto de ações necessárias para 

transformar o estágio inicial de um empreendimento em um estágio final desejado. Essas 

ações fixam padrões de desempenho em relação ao qual o progresso do empreendimento é 

mensurado e analisado durante a fase de controle da produção. Entretanto, esse conceito não 

se refere ao controle como parte do processo de planejamento. 

A partir dos estudos realizados, adotou-se neste trabalho, a definição proposta por 

FORMOSO (1991), que define planejamento como um processo de estabelecimento de 

objetivo e dos meios para atingi-los, sendo efetivo somente se acompanhado de um processo 

de controle das atividades executadas. 

 
2.1.2   Funções do Planejamento 

 
O planejamento compreende vários objetivos que devem contribuir para uma razão 

principal, que consiste em auxiliar o gerente no desempenho de suas funções diárias 

(LAUFER e TUCKER, 1987). Dentre esses objetivos pode-se destacar: execução, 

coordenação, controle, previsão e otimização.  

Capítulo 2                                                                                                         Revisão da Literatura
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Em relação à execução, o planejamento deve ser responsável pela elaboração de planos 

de ação que definam as equipes de trabalho bem como as atividades a serem desempenhadas 

pelas mesmas (ALVES, 2000). Também, devem ser determinados os locais onde serão 

desempenhadas as atividades e quais materiais, equipamentos e ferramentas necessários para 

tal propósito (LAUFER et al., 1994). A execução deve assegurar que os planos preparados 

convertam-se em tarefas para a produção ou, pelo menos, em linhas gerais possam auxiliar no 

processo de tomada de decisão no nível operacional (LAUFER e TUCKER, 1987). 

A coordenação do projeto é uma função que precisa da comunicação entre as equipes. 

De acordo com THOMAS et al. (1998), a comunicação entre os participantes de um projeto 

deve ser bem conduzida visando ao sucesso do empreendimento. Para tanto, as informações 

relevantes devem ser identificadas e disseminadas. Nesse sentido, a coordenação deve ocorrer 

nos diferentes níveis do planejamento, nas diversas funções da empresa e em todas as etapas, 

visando à integração desses para o alcance de uma melhor tomada de decisão (LAUFER et al., 

1994). A comunicação entre os envolvidos no projeto também tem a função de vencer as 

deficiências em pontos isolados e contribuir para a melhoria no processo de planejamento 

(ANDERSSON e JOHANSSON, 1996). 

O controle está ligado com o acompanhamento do desempenho das atividades para que 

se tenha uma visão realista das mesmas, partindo-se de medições efetuadas durante o seu 

desenvolvimento (ALVES, 2000). Também, faz parte do controle a tomada de ação corretiva, 

quando necessário, e não somente o acompanhamento da evolução dos trabalhos. As 

medições ajudam no processo de tomada de decisão, estabelecendo prioridades, apontando 

desvios e contribuindo para previsões mais realistas (HARRINGTON, 1993). O nível de 

controle oferecido a um empreendimento depende do seu porte, da sua complexidade, do grau 

de incerteza e do nível de conclusão do projeto (concepção das partes constituintes do 

empreendimento) (COHENCA et al., 1989; FANIRAN et al., 1994). 

A previsão deve ser conduzida a fim de evitar decisões erradas através da investigação 

das implicações futuras de decisões atuais (LAUFER et al., 1994). Com base em informações 

coletadas para o controle do empreendimento devem ser elaboradas previsões a respeito do 

desempenho do projeto, para que possa ser avaliado se as metas estabelecidas serão atingidas 

no futuro (LAUFER e TUCKER, 1987). Também, podem ser realizadas simulações semanais 

antes do início das atividades para que sejam comprovados os melhores métodos, seqüências 

e meios para se alcançar os objetivos, bem como a determinação da organização dos 

elementos do canteiro que abrigará as atividades (BALLARD e HOWELL, 1997a; 

TOMMELEIN e ZOUEIN, 1993). 
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A melhoria do desempenho dos processos construtivos é um dos objetivos do 

planejamento que pode ser obtido por diferentes meios: através da observação de questões 

relacionadas à construtividade no projeto; do planejamento dos processos, para que sejam 

alocados recursos para minimizar a utilização de insumos com vistas a obter um desempenho 

preestabelecido, ou maximizar o desempenho da produção utilizando-se dos recursos 

disponíveis; ou ainda, através do planejamento contigencial, que é preparado por meio da 

análise de diferentes situações possíveis que poderão acontecer no decorrer do projeto e do 

estabelecimento de planos que possam ser utilizados caso essas situações ocorram (LAUFER 

e TUCKER, 1987). 

 
2.1.3   Dimensões do Planejamento 

 
2.1.3.1 Dimensão Horizontal 
 

LAUFER E TUCKER (1987), salientam que o processo de planejamento e controle da 

produção pode ser representado através de duas dimensões básicas: horizontal e vertical. A 

primeira refere-se às etapas pelas quais o processo de planejamento e controle é realizado, e a 

segunda, como essas etapas são articuladas entre os diferentes níveis gerenciais de uma 

organização. 

Também LAUFER E TUCKER (1987), salientam que a dimensão horizontal do 

processo de planejamento envolve cinco etapas (Fig. 1): 

1- Planejamento do processo de planejamento; 

2- Coleta de informações; 

3- Preparação de planos; 

4- Difusão da informação; e 

5- Avaliação do processo de planejamento. 

Segundo BERNARDES (2003), a primeira e a segunda fase do ciclo têm um caráter 

intermitente, isto é ocorrem em períodos específicos na empresa construtora, seja por um 

novo lançamento de um empreendimento, do término da construção ou de alguma etapa 

importante da obra. Já nas fases intermediárias formam um ciclo que ocorre continuamente 

durante toda a etapa de produção.  

Ainda LAUFER E TUCKER (1987) colocam que nas empresas construtoras,  a primeira 

e a última são praticamente inexistentes, e as restantes são desenvolvidas de forma deficiente. 

As etapas do processo de planejamento são apresentadas na Fig. 1. 



 21

2.1.3.1.1  Preparação do processo de planejamento 

A etapa de preparação do processo de planejamento representa as decisões relativas à 

freqüência de atualização dos planos, horizonte e nível de detalhes do planejamento e grau de 

centralização do controle. Entende-se por horizonte de planejamento o intervalo de tempo 

entre a preparação do plano e a realização da ação inerente às metas fixadas naquele plano 

(LAUFER e TUCKER, 1988). 

            

 

 

 

 
F 
 
Figura 1 - As cinco fases do ciclo de Planejamento (LAUFER e TUCKER, 1987).  

 
 

2.1.3.1.2 Coleta de Informações 
 

Nesta etapa ocorre a coleta das informações necessárias para se realizar o planejamento. 

Estas informações incluem, geralmente, contratos, plantas, especificações técnicas, descrições 

das condições do canteiro e das condições ambientais, tecnologia a ser utilizada na 

construção, viabilidade da terceirização ou não de processos, índices de produtividade do 

trabalho, dados de equipamentos a serem utilizados e metas estabelecidas pela alta gerência. 

Iniciada a construção, o processo de reunião de informações continua, mas a partir desse 

ponto com ênfase nos recursos consumidos e nas metas alcançadas (LAUFER e TUCKER, 

1987). De acordo com LAUFER e HOWELL (1993 citados por BERNARDES 2003), essa 

fase tem como objetivo a redução da incerteza através de uma abordagem na qual, 

inicialmente, se deve procurar selecionar, de forma sistemática, as informações necessárias à 

execução do processo produtivo. Contudo, a maior deficiência desta fase é o fato de que a 

incerteza normalmente não é considerada (LAUFER e TUCKER, 1987). 
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2.1.3.1.3 Preparação de Planos 
 

Segundo BERNARDES (2003), esta é a etapa que recebe maior atenção por parte dos 

responsáveis pelo planejamento do empreendimento de construção. Dessa forma é importante, 

então, que seja realizada uma análise crítica da utilização de algumas das técnicas utilizadas 

nesta fase. 

Do ponto de vista prático, as técnicas de rede CPM (critical path method – método do 

caminho crítico) são consideradas, por alguns autores, indispensáveis para a preparação dos 

planos e a programação do empreendimento (LEVITT et al, 1988 citado por BERNARDES, 

2003). Entretanto, mesmo com a utilização dessas técnicas por mais de três décadas, a sua 

eficácia tem se mostrado bastante limitada (BERNARDES 2003). 

Uma pesquisa realizada em empresas de construção de grande porte que aplicavam a 

técnica nos Estados Unidos mostrou que apenas 15% delas consideraram terem obtido 

sucesso (LAUFER e TUCKER, 1987). Em empresas de pequeno porte a situação foi menos 

encorajadora: estudos realizados mostraram que apenas 10% delas utilizavam o método 

(WADDILL e MAYES (1986), citados por LAUFER e TUCKER, 1987). No Brasil uma 

pesquisa realizada em Porto Alegre indicou que apenas 9% das empresas de construção de 

pequeno porte utilizavam técnicas de rede (FRUET e FORMOSO, 1993). Nessa última 

pesquisa foram apresentados como principais fatores para a não utilização dessas técnicas a 

dificuldade de utilização, o desconhecimento da técnica e a percepção de que esta não se 

aplica à construção civil.  

Tais ferramentas, entretanto, apresentam vantagens e desvantagens, sendo as principais 

deficiências apontadas na bibliografia: 

• Necessidade da presença de especialista para gerar ou alterar o plano de obra, mesmo 

com o uso de pacotes computacionais (BIRREL, 1980 citado por BERNARDES 2003); 

• Dificuldade de aplicação da técnica devido a variabilidade das durações e a falta de 

precisão na estimativa de atividades e recursos (HEINECK, 1984); 

• Dificuldade de se assegurar a continuidade das operações no canteiro, visto que a 

técnica focaliza mais restrições tecnológicas do que, propriamente, restrições de 

recursos (LAUFER e TUCKER, 1987); 

• Incompatibilidade com o processo construtivo, visto que a técnica é aplicável a 

processos que envolvam montagem de componentes, exigindo, portanto, um 

seqüênciamento bem detalhado das operações envolvidas (FORMOSO, 1991), o que, 
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em geral, não acontece durante determinadas fases de construção, nas quais o 

seqüênciamento de atividades não é rígido; 

• Dificuldade dos profissionais encarregados do gerenciamento da construção de entender 

a complexidade das redes (BIRREL, 1980 citado por BERNARDES 2003); 

• Dificuldade de se explicitar as atividades de fluxo (KOSKELA, 1992); 

 Como vantagens são citadas: 

• Ajuda a determinar a lógica com a qual o empreendimento será construído (HEINECK, 

1984); 

• Permite a visualização dos serviços que se desviaram do programa inicial e suas 

influências nas demais etapas da obra (MAZIERO, 1990); 

• Auxilia o estabelecimento dos recursos necessários à execução dos serviços 

(MAZIERO, 1990). 

Segundo BIRREL (1980 apud BERNARDES 2003), a técnica CPM foi criada para 

empreendimentos do governo americano que visavam apenas cumprir prazos e não melhorar a 

eficiência na utilização dos recursos. Esses objetivos são, portanto, diferentes dos objetivos da 

indústria da construção onde trabalha-se com restrições de recursos. 

Uma outra técnica para a preparação de planos é Linha de Balanço, destinada a 

empreendimentos com características repetitivas, como prédios altos ou conjuntos 

habitacionais, por exemplo. Essa técnica está mais diretamente relacionada aos princípios da 

lean construction, tendo em vista que ela procura explicitar os ritmos de produção e os fluxos 

de trabalho, conferindo assim uma maior visibilidade ao processo produtivo (BERNARDES, 

2003). Contudo, uma deficiência desta técnica reside no fato de que ela explicita o fluxo de 

mão-de-obra, mas não analisa o fluxo de materiais (TOMMELEIN, 1998 apud 

BERNARDES, 2003). 

 

2.1.3.1.4 Difusão da informação 
 

Esta etapa, em geral, apresenta três problemas principais: o primeiro problema refere-se 

ao fato de que algumas pessoas podem se sentir prejudicadas com os resultados propiciados 

pelo planejamento, impondo obstáculos à sua implementação; o segundo está relacionado a 

grande quantidade de informações que poderá ser organizada em um formato não apropriado 

(LAUFER e TUCKER, 1987); e o terceiro relacionado à existência de dois sistemas de 
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informação paralelos para o gerenciamento do empreendimento, sendo o de nível tático, 

situado no escritório central da empresa  (sistema formal),  e o de nível operacional, no 

canteiro de obras como um sistema de informação informal e um de decisão que ditam, no 

curto prazo, a execução da obra (LAUFER e TUCKER, 1987; FORMOSO, 1991). 

Um outro aspecto que deve ser salientado nessa etapa é a forma pela qual as 

informações são difundidas. Assim, a informação deve ser preparada de acordo com as 

necessidades das pessoas que irão utilizá-la. O responsável pela difusão de determinada 

informação deve, então, com o auxílio dos usuários da mesma, identificar aquelas que são 

pertinentes em seus processos decisórios (LAUFER e TUCKER, 1987). 

 
 2.1.3.1.5 Ação 
 

Durante esta fase de ação, o progresso da produção é controlado e monitorado e as 

informações resultantes desse controle são utilizadas para atualizar planos e preparar 

relatórios sobre o desempenho da produção (FORMOSO, 1991). 

 

2.1.3.1.6 Avaliação do processo de planejamento 
 

A última etapa corresponde a avaliação de todo o processo de planejamento e deve 

ocorrer ao término da construção, podendo ainda estar durante a própria execução caso haja 

mudanças substanciais nas metas estabelecidas nos planos (LAUFER e TUCKER, 1987). 

Nessa etapa, deve ocorrer a análise das decisões estabelecidas durante a concepção (ou 

preparação) do processo de planejamento e controle da produção. A utilização de indicadores 

globais, como, por exemplo, a relação entre os custos orçados e os custos reais, 

acompanhados através de relatórios de controle operacionais, pode ajudar na análise dessa 

fase. Entretanto é importante que as ações identificadas como soluções para a correção dos 

desvios existentes nos planos sejam, de fato, implementadas (BERNARDES, 2003). 

 

2.1.3.2. Dimensão Vertical 
 

A dimensão vertical do planejamento está relacionada à idéia de hierarquia na 

elaboração e execução dos planos. Isto significa, que a tomado de decisão não envolve 

somente uma pessoa ou entidade, mas é avaliada por um conjunto de pessoas que tratam dos 
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problemas em diferentes níveis de especialidades, durante a construção do empreendimento 

(FORMOSO, 1991).  

LAUFER e TUCKER (1988), salientam que o grau de detalhe deve variar com o 

horizonte de planejamento, crescendo com a proximidade da implementação. Planos que 

contêm muitos detalhes podem se mostrar ineficientes diante de uma situação de alta 

incerteza, devido ao excessivo esforço necessário para remanejá-los (LAUFER e TUCKER, 

1988). 

As decisões a serem tomadas no ambiente organizacional variam com a escala de tempo, 

embora sejam relacionadas às mesmas questões e devam ser consistentes ao longo do período. 

Desta forma, é essencial estabelecer diferentes horizontes de tempo para o processo de 

planejamento e controle da produção, os quais variam de acordo com os níveis e o tipo de 

organização (HOPP e SPEARMAN, 1996). 

HOPP e SPEARMAN (1996), identificam três níveis na dimensão vertical do 

planejamento, os quais relacionam horizonte de tempo e escopo das decisões: estratégico, 

tático e operacional. 

No nível estratégico, as decisões estão relacionadas à questão de longo prazo tais como: 

o que, como e onde produzir; como financiar e vender a produção; onde obter os materiais; e 

como operacionalizar e conduzir a produção. O nível estratégico deve providenciar um 

ambiente capaz de alcançar os objetivos definidos para um projeto, planejando a capacidade, 

local de produção e a força de trabalho, com base em previsões (HOPP e SPEARMAN, 

1996). 

No nível tático, são tomadas decisões relacionadas a um período de tempo 

intermediário, entre o longo e curto prazos. O que deve ser produzido, quem vai trabalhar na 

produção e quais ações devem ser conduzidas para realizar a manutenção dos equipamentos 

são algumas das questões a serem solucionadas neste nível. O estabelecimento das 

quantidades de trabalho a ser realizado, bem como a sua programação e seqüência em 

períodos pré-determinados também são decisões deste nível. Essas decisões precisam estar 

dentro dos limites estabelecidos no nível estratégico (HOPP e SPEARMAN, 1996). 

No nível operacional, são designados trabalhos para as equipes, controle do processo e 

reparos em equipamentos são aspectos que recebem maior atenção neste nível do processo de 

planejamento e controle da produção. Uma detalhada programação da produção é preparada 

para controlar a produção em um curto prazo. Neste nível também podem ser realizadas 

simulações de situações que possam trazer problemas para a produção, para que sendo 

analisadas permitam que ações sejam adotadas no sentido de projetar um sistema de 
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planejamento que possa superar esses problemas e solucioná-los (HOPP e SPEARMAN, 

1996). 

Fazer com que haja consistência entre esses planejamentos hierárquicos representam 

uma das maiores dificuldades do planejamento. Isso é explicado pelas próprias características 

dos empreendimentos de construção cujas programações requerem freqüentes modificações. 

A distância entre o escritório central e o canteiro de obras vem a agravar essa situação 

(LAUFER e TUCKER, 1987).   

 

2.1.3.2.1 Planejamento de Longo Prazo 
 

Este nível de planejamento tem como horizonte todo o período da obra, tendo como 

objetivo gerar o plano inicial da obra, também chamado de plano mestre (MENDES Jr., 

1999). O planejamento de longo prazo envolve decisões de caráter tático, tais como: datas 

para as principais fases da construção, plano de ataque à obra e definição do número de 

equipes (ASSUNMPÇÃO, 1996). 

Nesse contexto, OLIVEIRA (1999), observa que dentre os três níveis de planejamento, 

o de longo prazo é aquele onde os princípios da Construção Enxuta exercem menor 

influência. Entretanto, a consideração da continuidade nas atividades no planejamento tático, 

através da técnica de Linha de Balanço, favorece alguns desses princípios: redução do 

desperdício, minimização da variabilidade, melhorias nos fluxos de materiais e de mão de 

obra, geração de planos flexíveis e uso de gerenciamento visual da produção (MENDES Jr., 

1998; HEINECK e MAZIERO, 1990). 

BALLARD e HOWELL (1994) acrescentam ainda que o plano inicial é concebido 

tendo em vista os objetivos do projeto e que mesmo estes objetivos podem sofrer variações ao 

longo do empreendimento, como por exemplo, em conseqüência de mudanças de tendências 

de mercado ou na disponibilidade de recursos financeiros. O monitoramento das bases dos 

objetivos permite a detecção antecipada das mudanças, protegendo os planos da variabilidade. 

Sob tais premissas, o plano mestre deve ser atualizado periodicamente, em função de 

mudanças no andamento da obra, motivadas, por exemplo, por atrasos na execução ou por 

mudanças no fluxo de caixa de receitas. BERNARDES et al. (1999) enumera as principais 

atividades envolvidas nesta atualização: 
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• Coletar informações – ao se revisar o plano mestre durante a obra, é necessário 

contar também com informações provenientes dos níveis inferiores de 

planejamento, principalmente do planejamento de médio prazo; 

• Gerar fluxo de caixa - a partir do plano mestre elabora-se um fluxo de caixa que 

servirá de base para o controle financeiro da obra; 

• Preparar plano – várias técnicas podem ser utilizadas, sendo as principais o 

Diagrama de Grantt, o PERT /CPM e a Linha de balanço; 

• Difundir o plano mestre – o plano mestre deverá ser apresentado em um ou mais 

formatos, em função da necessidade de seus usuários; 

• Programar recursos - envolve recursos cuja programação de compra, aluguel ou 

contratação deve ser realizada a partir do planejamento de longo prazo. Como 

exemplo pode-se citar o caso do aluguel dos guindastes para a montagem das 

peças pré-moldadas; 

• Difundir programação de recursos – uma vez gerada, a programação de recursos 

deve ser disseminada aos setores de recursos humanos, para a contratação da 

mão de obra, e de suprimentos, para aquisição de materiais e equipamentos 

necessários. 

 

2.1.3.2.2 Planejamento de Médio Prazo 
 

Esse nível de planejamento pode ser visto como uma ligação entre as definições 

estabelecidas no plano de longo prazo e as tarefas especificadas para a obra. No planejamento 

de médio prazo, ou lookahead, considera-se uma janela móvel de tempo, dentro da qual os 

pré-requisitos das tarefas vão sendo gradativamente satisfeitos, com o objetivo de garantir as 

condições necessárias à realização das mesmas. O horizonte de tempo considerado varia, 

entre outras coisas, de acordo com o prazo de execução da obra e com a incerteza associada à 

mesma, sendo definido geralmente entre quatro e seis semanas (ALVES, MARCHESAN E 

FORMOSO, 2001).  

Durante a elaboração desse plano, as grandes etapas da construção são detalhadas e 

ajustadas, conforme as necessidades da obra. Portanto, é durante a realização do planejamento 

de médio prazo que os pacotes de trabalho (tarefas) são especificados, os quais podem ou não 

ser designados diretamente às equipes de produção (TOMMELEIN E BALLARD, 1997; 

BALLARD, 1997; MENDES JUNIOR E HEINECK, 1999). Os pacotes de trabalho definem 
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uma quantidade especificada de trabalho que deve ser realizada com base em informações 

relativas, entre outras coisas, ao projeto, à programação, aos recursos e à mão de obra (CHOO 

et al., 1998). O plano de médio prazo deve contemplar ainda ações relacionadas ao 

sequenciamento fino dos pacotes de trabalho, ao agrupamento de tarefas que são 

interdependentes, ao ajuste entre carga e capacidade de trabalho das equipes e à manutenção 

de um estoque de tarefas prontas para serem executadas (BALLARD, 1997). Esse plano deve 

conter apenas os pacotes de trabalho que devem e que, se imagina, podem ser feitos (LEAN 

CONSTRUCTION INSTITUTE, 1999). 

Ao planejamento de médio prazo estão associados alguns conceitos que são aplicados 

com grande ênfase durante a realização da análise de restrições. Essa análise consiste na 

identificação e avaliação de restrições dos pacotes de trabalho de modo que sejam 

desenvolvidas ações para antecipar, identificar e remover problemas que possam impedir ou 

dificultar os trabalhos das equipes de produção. Essa análise deve ser realizada juntamente 

com a inserção dos pacotes de trabalho no plano de médio prazo, pois somente as tarefas que 

têm restrições passíveis de serem resolvidas dentro da janela de tempo contemplada pelo 

plano podem fazer parte dele (LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE, 1999). Por exemplo, 

uma tarefa de colocação de esquadrias que, hipoteticamente, deveria começar em quatro 

semanas de acordo com o plano de longo prazo, para qual verifica-se que o prazo de aquisição 

é de seis semanas não será incluída no plano de médio prazo, a menos que o fornecedor 

reduza o prazo de entrega. A avaliação das tarefas que podem ou não ser inseridas no plano de 

médio prazo durante a análise de restrições é chamada de triagem (Screening) (TOMMELEIN 

E BALLARD, 1997). 

De maneira geral, o mecanismo de análise de restrições permite que as necessidades da 

obra sejam devidamente analisadas e que os recursos sejam solicitados a partir das 

necessidades da produção, o que, por sua vez, faz do Last Planner um sistema de produção 

puxada bastante adequado a ambientes de grande incerteza associada (TOMMELEIN E 

BALLARD, 1997; BALLARD, 2000). Tanto o conceito de “puxar” como o de "remover 

restrições" utilizados no Last Planner possuem estrita relação com aqueles empregados no 

Sistema Toyota de Produção, respectivamente, "produção puxada" e "parar a produção" até 

que os problemas sejam solucionados (HOWELL E BALLARD, 1997). 

Cabe ainda destacar, que, com o passar do tempo, o plano de médio prazo se torna um 

repositório de tarefas prontas para serem executadas caso as tarefas originalmente planejadas 

não possam ser desempenhadas. Devido à realização antecipada da análise de restrições e da 
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remoção das mesmas algumas tarefas podem estar prontas para execução antes mesmo do 

momento previsto inicialmente (ALVES, MARCHESAN E FORMOSO, 2001). 

 

2.1.3.2.3   Planejamento de Curto Prazo 
 

Estabilizar o ambiente de trabalho, segundo BALLARD e HOWELL (1997b), 

fundamenta-se na criação e manutenção de um planejamento de comprometimento. Este é o 

nível de planejamento onde são tomadas as últimas decisões, delegando tarefas diretamente 

para a produção. Nesse planejamento deve-se buscar a eliminação ou a redução da influência 

de imprevistos que dificultem a execução completa das tarefas. 

BALLARD E HOWEL (1997b , 1997c), afirmam que a utilização da técnica da 

produção protegida (shieldind production) no planejamento de comprometimento é 

fundamental para a implantação dos princípios da Construção Enxuta. A idéia da produção 

protegida baseia-se na necessidade de delegar tarefas que sejam completamente executadas 

pelas equipes de produção, diminuindo a incerteza e evitando descontinuidades nos fluxos de 

trabalho com os recursos disponíveis. Os autores, em seus trabalhos, definem o período para 

esse nível de planejamento de uma semana.  

Segundo NOVAIS (2000), o planejamento de curto prazo apresenta alguns pontos 

positivos como, por exemplo, promover a melhor identificação dos problemas que causam 

atrasos na execução e possibilitar oportunidade de discussões com as reuniões de 

planejamento semanais. 

Todas as tarefas em execução são inseridas na programação comparando-se o que pode 

ser executado (todos os recursos disponíveis, tarefas antecedentes concluídas) com o que 

deveria ser executado (indicado no plano inicial vindo do planejamento tático). A partir dessa 

comparação o planejador seleciona o que será executado, com o comprometimento de todos 

os envolvidos na produção. A seleção dos pacotes de trabalho é feita a partir de uma reserva 

de tarefas a serem executadas, reserva esta formada através do planejamento de médio prazo 

(BALLARD e HOWELL, 1997b). 

De modo a proteger a produção das incertezas nos fluxos de trabalho, esse planejamento 

de comprometimento deve ainda adotar os seguintes critérios (BALLARD e HOWELL, 

1997c): 

 

• Definição – as tarefas devem ser especificadas de modo que seja possível 

identificar a quantidade de materiais e equipamentos necessários, a equipe de 
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produção e a quantidade de trabalho, e também permitir identificar o término do 

trabalho ao final do período planejado; 

• Confiabilidade – consiste em verificar se os materiais necessários estão no 

canteiro, se o projeto possui todos os detalhes definidos e se a tarefa antecedente 

já foi concluída; 

• Seqüência – os pacotes de trabalho são selecionados levantando-se em conta o 

seqüenciamento entre as tarefas, considerando a construtividade e a dependência 

entre as equipes de produção. Também é verificada a existência de uma reserva 

de trabalho, ou seja, tarefas adicionais que possam ser executadas no caso de 

falhas na execução dos pacotes de trabalhos ou produtividades acima das 

esperadas; 

• Tamanho – o dimensionamento dos pacotes de trabalho leva em conta a 

capacidade das equipes de trabalho em realizar os mesmos dentro do período 

planejado. Deve-se considerar também se estarão sendo liberadas frentes de 

trabalhos suficientes para as próximas equipes de produção no período de 

planejamento seguinte; 

• Aprendizado – por esse critério leva-se em conta a identificação e análise das 

razões que impossibilitaram o término do trabalho especificado dentro do prazo. 

O intuito deve ser o de aprender com os erros anteriores, evitando sua 

recorrência. 

 

A formalização do planejamento de curto prazo através da realização de ações que 

protejam a produção contra os efeitos da incerteza facilita a designação das metas às equipes 

de trabalho e o controle da produção. Isto pode ser explicado porque as tarefas que são 

designadas ficam registradas em uma planilha, de uma maneira organizada e clara 

(BERNARDES et. Al., 2002). 

Segundo BALLARD e HOWELL (1997c), para a implantação dessa prática, é 

necessário o envolvimento do mestre de obra na etapa de preparação dos planos, conforme 

preconizado nas diretrizes de aplicação desta técnica. A presença do mestre de obra é 

considerada, nesse caso, essencial para a fixação de metas de acordo com as reais 

potencialidades do sistema produtivo. Isso pode ser explicado na medida que esse último 

profissional tem amplo conhecimento sobre as tarefas que estão sendo executadas na obra, 

conhecimento este possibilitado, em grande parte, por seus contatos freqüentes com os 

membros das equipes de produção nos postos de trabalho. As tarefas contidas no 
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planejamento devem ser estabelecidas por consenso, através da realização de uma reunião 

entre o planejador e os chefes das equipes de trabalho ou subempreiteiros. 

Os autores acrescentam ainda que toda a elaboração dos pacotes de trabalho inicia-se 

pela consideração das prioridades estabelecidas no planejamento de médio prazo, além das 

informações fornecidas pelo gerente da obra e pelo conhecimento do próprio mestre do 

andamento das tarefas executadas pelas equipes de produção.   

 

   2.1.3.2.4 Programação de Recursos 
 
A gestão de recursos deve ocorrer nos três níveis de planejamento apresentados. Nesse 

caso, os recursos podem ser programados em momentos específicos durante a execução do 

empreendimento, podendo ser classificados em três classes distintas (FORMOSO et alii, 

1999): 

 
• Recursos Classe 1: são aqueles cuja programação de compra, aluguel e/ou 

contratação deve ser realizada a partir do planejamento de longo prazo, 

caracterizando-se, geralmente, por longo ciclo de aquisição e baixa repetitividade 

desse ciclo. Nesse caso, o lote de compra corresponde, geralmente, ao total da 

quantidade de recursos a serem utilizados; 

• Recursos Classe 2 : aqueles cuja programação de compra, aluguel e/ou contratação 

deverá ser realizada a partir do planejamento tático de médio prazo e que se 

caracterizam, geralmente, por um ciclo de aquisição inferior a 30 dias e por uma 

freqüência média de repetição desse ciclo. Os lotes de compra são, geralmente, 

frações da quantidade total do recurso; 

• Recursos de Classe 3 :  são aqueles cuja programação pode ser realizada em ciclos 

relativamente curtos (similares ao horizonte do plano de curto prazo). Em geral, a 

compra desses recursos é realizada a partir do controle de estoque da obra e do 

almoxarifado central (se houver). Caracterizam-se, geralmente, por um pequeno ciclo 

de aquisição e pela alta repetitividade desse ciclo. 

 

A não-disponibilização de recursos em tempo hábil para a execução traz como 

conseqüência direta a paralisação da obra pela falta de recursos e, indiretamente, dificulta um 

desenvolvimento adequado das funções de recrutamento, seleção, contratação e treinamento 

(CARVALHO, 1998). Nesse sentido, o processo de aquisição de recursos pode ser 
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considerado o maior potencial individual da melhoria da qualidade em empresas de 

construção (PICCHI, 1993, apud BERNARDES 2003). 

 

2.1.4. Responsabilidade pelo processo de planejamento e controle 
 
O tempo dispensado à elaboração do planejamento deve ser livre de pressões, 

facilitando, assim, os processos de liberação e ponderação indispensáveis à tomada de decisão 

(LAUFER E TRUCKER, 1988). Normalmente, o ambiente de trabalho no qual a gerência 

está envolvida não possui essas características (MINTZBERG, 1973). 

Estudos realizados por MINTZBERG (1973) mostram que as atividades da gerência são 

caracterizadas pelo curto período de tempo utilizado para desenvolvê-las, além de serem 

consideradas breves, variadas e fragmentadas.     

É comum associar o planejamento e controle à atividade desenvolvida por um 

funcionário ou departamento. Esta forma de organização tradicional tem demonstrado ser 

ineficaz, pelo fato de que a pessoa ou setor responsável pelo planejamento não tem poder de 

decisão para fazer com que seus planos sejam implementados. A gerência, por sua vez, possui 

poder para implementar as decisões, mas não o tempo disponível, necessário para desenvolver 

atividades relacionadas ao planejamento, tais como coletar dados, gerar planos de obra ou 

disseminar informações (FORMOSO, BERNARDES e ALVES, 2001). 

Este aparente paradoxo gera a necessidade de trabalho em equipe, incluindo a diretoria 

da empresa, gerentes de obra, engenheiro de planejamento (se houver), mestres de obra, sub-

empreiteiros, estagiários e líderes de equipe. Desta forma, viabiliza-se a integração do 

processo de tomada de decisões com as demais atividades envolvidas no planejamento e 

controle. A partir da definição do planejamento e controle como um processo, constituído por 

várias atividades, pode-se definir o papel de cada interveniente neste processo. Por exemplo, a 

alta gerência da empresa, em geral, tem um papel importante na preparação e avaliação deste 

processo, assim como no estabelecimento de diretrizes para a elaboração de planos de obra. A 

gerência da obra, por sua vez, deve envolver-se fortemente no planejamento operacional e na 

remoção de restrições, e também estimular o comprometimento dos agentes de produção 

(mestre de obras, subempreiteiros e operários) com as metas da produção. Neste quadro, o 

engenheiro de planejamento (ou departamento de planejamento) passa a cumprir um papel de 

coordenação do processo e não mais de executor único (FORMOSO, BERNARDES e 

ALVES, 2001). 
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2.1.5   Last planner 
 

Buscando desenvolver um novo sistema de controle que se adaptasse melhor as 

características da construção civil, paralelamente à adaptação da Lean Production ao 

ambiente da construção civil, BALLARD e HOWELL (1997) desenvolveram e apresentaram 

o sistema de controle Last Planner. Ao contrário do modelo de controle tradicional, 

proveniente da teoria clássica da administração de empreendimentos, o sistema de controle 

proposto por estes autores se baseia fortemente em conceitos e técnicas de administração, 

utilizados normalmente na indústria manufatureira. 

O sistema de controle Last Planner, engloba em seu escopo de execução não só 

ferramentas e técnicas de controle, mas também formas de planejamento que objetivam 

melhores condições de controle sobre o empreendimento. Este sistema integra novas funções 

aos níveis hierárquicos do PCP, objetivando a proteção da produção a partir do aumento da 

confiabilidade dos planos gerados (BALLARD, 2000). 

O último planejador, ou seja, a pessoa (ou grupo de pessoas) encarregada de executar, 

dentro da hierarquia do processo de planejamento, o último plano antes da execução da tarefa 

planejada, possui tarefas específicas dentro do sistema Last Planner. Sua principal função é 

ajustar a necessidade de cumprimento de cronogramas à capacidade de execução das equipes, 

baseado na situação atual do processo de produção. Este planejador deve possuir todas as 

informações necessárias de modo a garantir sua capacidade de determinar quais tarefas podem 

ser executadas, a partir das tarefas que deveriam ser executadas e, então, definir quais tarefas 

serão executadas no período seguinte de trabalho (BALLARD, 2000). 

A situação do processo de produção diz respeito à disponibilidade de recursos (fluxo 

de caixa, materiais, equipamentos, e mão-de-obra) e tarefas pré-requisito. O produto do 

trabalho do último planejador é um plano que quase não possui flexibilidade e é 

suficientemente detalhado para que não ocorram dúvidas de como este plano deverá ser 

executado, sendo direcionado diretamente aos responsáveis pela execução das tarefas.  Neste 

plano, gerado durante a reunião de Planejamento de Curto Prazo, constam pacotes de trabalho 

designados especificamente a determinadas equipes de execução. Entende-se por pacotes de 

trabalho a quantidade de trabalho definida por três elementos essenciais (ação, elemento, 

local), cuja terminalidade deve ser facilmente identificada (MARCHESAN, 2001). 

O sistema de controle Last Planner é dividido em dois componentes principais: o 

controle da unidade de produção e o controle do fluxo de trabalho. A função do primeiro 

componente é gerar, progressivamente, melhores planos, através da aprendizagem contínua e 
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de ações corretivas. Normalmente, as funções deste componente são cumpridas durante a 

execução do Planejamento de Curto Prazo. O papel do segundo é gerar pró-ativamente o fluxo 

trabalho através das unidades de produção, na melhor seqüência e custo possível. 

Segundo Ballard (2000), a melhoria de qualidade dos planos produzidos pelo Last 

Planner  pode ser obtida pela observação de algumas características de definição dos pacotes 

de trabalho, tais como: 

 

a) boa definição dos pacotes de trabalho – significa descrever suficientemente o 

pacote de trabalho de maneira que seu término possa ser facilmente identificado; 

b) seqüência correta de execução – é a consideração da seqüência lógica de 

execução do empreendimento, no momento da seleção de pacotes de trabalho, 

conforme seus objetivos e sua estratégia de ataque; 

c) quantidade certa de trabalho – a quantidade certa de trabalho é a quantidade de 

trabalho necessária ao cumprimento de prazos e possível de ser executada pela 

equipe de trabalho no período determinado; 

d) possibilidade de execução – significa que o pacote de trabalho tem todos seus 

pré-requisitos de execução disponibilizados. 

 

O controle do fluxo de trabalho coordena o fluxo de projetos, fornecedores e execução 

através das unidades de produção. Na indústria da construção civil, durante o Planejamento de 

Médio Prazo, além do controle do fluxo de trabalho, outras funções também são cumpridas, 

tais como a análise de restrições e a programação de recursos.  

 

2.1.6   Diagnóstico do processo de planejamento 
 

Existem várias causas da falta de planejamento na indústria da construção (FORMOSO; 

BERNARDES e ALVES, 2001). Segundo esses autores, existem cinco principais problemas 

enfrentados pelas empresas, que serão descritos a seguir. 

 

2.1.6.1 Falta de visão do processo 
 

O planejamento e controle da produção normalmente não é considerado como um 

processo gerencial, sendo confundido, com freqüência, com o trabalho isolado de um setor da 

empresa ou com a simples aplicação de técnicas para a geração de planos. Os planos gerados 
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sob esta sistemática, por sua vez, necessitam tanto de uma base de informações consistentes, 

quanto de procedimentos que garantam a disseminação das informações geradas aos seus 

usuários, num formato adequado e no tempo certo.  

Várias são as atividades envolvidas no processo de planejamento e controle da 

produção, contendo a coleta e o processamento de dados, o envio de informações, a realização 

de reuniões, a elaboração de planos e a tomada de decisão. Sendo um processo gerencial, o 

planejamento deve ser adequadamente modelado, planejado e controlado. 

 

2.1.6.2  Negligência da Incerteza 
 

A incerteza, inerente ao processo de construção, é freqüentemente negligenciada, sendo 

que muitas pessoas têm a errônea expectativa de eliminá-la através de um estudo detalhado 

das atividades e operações, já nas etapas iniciais do empreendimento. A incerteza é inerente 

ao processo de construção em função da variabilidade do produto e das condições locais, da 

natureza dos seus processos de produção, cujo ritmo é controlado pelo homem, e da própria 

falta de domínio das empresas sobre seus processos.  

É comum, por exemplo, a elaboração antecipada de planos de obra excessivamente 

detalhados, cuja atualização demanda grande esforço. Em geral, quanto maior o prazo entre a 

elaboração de um plano e sua execução, maior tende a ser o nível de incerteza existente. 

Logo, os planos que apresentam a combinação de horizonte de longo prazo com alto grau de 

detalhamento tendem a ser pouco eficazes. Por outro lado, o esforço dispendido para a 

elaboração de tal tipo de plano, por vezes, é realizado em detrimento do esforço que poderia 

estar sendo empregado na coleta e difusão de informações pertinentes aos horizontes de 

médio e curto prazos, para os quais o nível de incerteza tende a ser menor. Isto não significa 

que se deve negligenciar o planejamento da produção nas fases iniciais do empreendimento. 

Ao contrário, nestas fases são tomadas decisões que proporcionam um impacto global no 

empreendimento, tais como definições de tecnologias a serem empregadas, ritmos dos 

serviços previstos e plano de ataque à obra. 

 

2.1.6.3  Informalidade do planejamento 
 

A execução da obra, com freqüência, é guiada por um planejamento excessivamente 

informal, realizado, de forma improvisada pelo mestre de obras ou pelo engenheiro 

responsável, que tem pouca relação com o planejamento formal realizado a nível tático. 
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Quando muito detalhados, os planos táticos tendem a se tornar rapidamente desatualizados, 

conforme foi discutido acima, sendo, por esta razão, ignorados pela gerência operacional. 

A falta de um planejamento operacional formal e da vinculação deste aos demais níveis 

de planejamento resulta na falta de planos de alocação de materiais, equipamentos e mão-de-

obra de médio e longo prazos, acarretando, via de regra, a utilização ineficiente desses 

recursos. De uma forma geral, a excessiva informalidade dificulta o estabelecimento de 

consistência entre diferentes níveis de planejamento, dificultando a comunicação entre os 

vários setores da empresa. 

Este fato reflete a ênfase excessiva que é dada ao planejamento do empreendimento, em 

detrimento do planejamento e controle da produção. Os planos táticos, geralmente, 

estabelecem algumas metas e limitam os momentos de execução das atividades, muitas vezes 

sem levar em conta alguns aspectos essenciais para a consecução dos objetivos, tais como a 

definição dos meios, o comprometimento das equipes, o cumprimento dos pré-requisitos e o 

gerenciamento dos fluxos de trabalho e de materiais. 

 
2.1.6.4  Reduzindo impactos dos computadores 

O uso de computadores tem tido um impacto relativamente limitado na eficiência do 

processo de planejamento e controle, tanto no Brasil quanto em países desenvolvidos. Em 

algumas situações, o uso de sofisticados pacotes computacionais tende apenas a aumentar a 

quantidade de dados gerados, dificultando a identificação das informações que são 

efetivamente importantes, e dão a falsa impressão de que tais informações são precisas. 

Esta distorção está relacionada ao fato de que sistemas computacionais são utilizados 

para informatizar processos ineficientes, sem levar em conta as necessidades dos clientes 

internos dos mesmos. Assim, cabe à empresa, inicialmente, definir o seu processo de 

planejamento adequado as suas necessidades, para, após, definir os meios informatizados 

através dos quais o mesmo será implementado. 

Outro problema bastante comum, associado à informatização, é o fato de que a 

implantação de programas computacionais não é realizada de forma integrada. Algumas 

operações, tais como a elaboração de um orçamento ou de um plano de obra são 

automatizadas de forma isolada, sem, no entanto, permitirem a troca de informações 

eletronicamente, causando retrabalhos e dificultando o controle em tempo real. 
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2.1.6.5  Necessidade de mudanças comportamentais 
 

A melhoria do processo de planejamento e controle da produção envolve não só 

aspectos técnicos, mas também mudanças de caráter comportamental. Tais mudanças são 

necessárias para que haja um efetivo envolvimento dos agentes do processo de produção no 

processo de planejamento. 

Podem ser destacadas duas principais barreiras para este envolvimento. A primeira delas 

refere-se à falta de percepção por parte de gerentes de produção quanto aos benefícios do 

planejamento. É comum encontrar nestes profissionais uma cultura de “tocador de obras”, ou 

seja, uma postura de tomar decisões rapidamente, apenas com base na sua experiência e 

intuição, sem o devido planejamento, uma vez que esta tarefa é considerada perda de tempo. 

Pela falta de planejamento, forma-se, então, um círculo vicioso, já que passa a existir a 

necessidade de um profissional com o perfil de “tocador de obras”. 

A outra barreira refere-se à necessidade de trabalho em equipe. Em geral, a execução do 

planejamento necessita da participação de várias pessoas, incluindo um profissional com 

tempo disponível para processar os dados coletados e gerar planos de obra, o gerente de 

produção, que é o principal tomador de decisões, mestre de obras, sub-empreiteiros, equipe de 

suprimentos, entre outros. Se este trabalho em equipe não for devidamente gerenciado, 

dificilmente o processo de planejamento e controle alcançará um estágio de consolidação. 

 

2.1.7  Estado atual do processo de planejamento nas empresas 
construtoras 

De acordo com LAUFER e TUCKER (1987), nas empresas construtoras, das etapas do 

processo de planejamento apresentadas na figura 1 (pág 21), as duas primeiras são 

praticamente inexistentes e as demais desenvolvidas de forma defasada. Esses autores 

comentam ainda que é bastante comum encontrar planos formais preparados pelo pessoal do 

escritório central decorando as paredes do escritório do canteiro. De acordo com 

BERNARDES (2001), isso ocorre pelos seguintes motivos: 

• Execução da obra no canteiro coordenada através de um planejamento de curto prazo 

realizado pelo engenheiro residente, em períodos diferentes pelos planos formais; 

• Dificuldade de atualização dos planos por parte das entidades responsáveis pelo 

planejamento, que não dispõem de informações do canteiro de obras para a 

retroalimentação de planejamento; 
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• Falta de integração vertical do planejamento. 

 

FORMOSO (1991), comenta que o planejamento freqüentemente realizado nas 

empresas de construção difere em muito dos aspectos descritos na literatura. Devido a essa 

diferença, acredita-se que esta lacuna exista em parte devido à diferença de foco entre a 

compreensão das principais deficiências do planejamento e os trabalhos produzidos para 

remediar tais problemas (LAUFER et al., 1994). COHENCA et al (1998), também concorda 

com este raciocínio e complementa destacando o pequeno impacto causado na melhoria da 

eficiência do processo de planejamento resultante do desenvolvimento e aplicação das 

técnicas de programação. 

Observa-se, através desta constatação, que existe dificuldade em compreender o PCP 

como um processo. Priorizar a preparação de planos, significa relegar a segundo plano outras 

etapas importantes do processo de planejamento, como a coleta e difusão de informações 

(LAUFER e TUCKER, 1987), conforme comentado nas seções 2.3.1.2 e 2.3.1.4. 

A partir das deficiências encontradas nas empresas de construção, LAUFER e 

HOWELL (1993) apud KELLER (1999), apresentam cinco premissas, sobre as quais o 

planejamento das empresas de construção deveriam ser baseados:  

• A incerteza não é um estado excepcional, mas um aspecto permanente na 

indústria da construção; 

• Quanto maior o intervalo de tempo entre o planejamento e a implementação dos 

planos, maior a incerteza associada a estes planos; 

• Quanto maior é o grau de incerteza de um empreendimento, maior é a 

dificuldade para planejá-lo e menor a efetividade dos planos produzidos; 

• Modelos sofisticados para realizar o planejamento são inadequados em situações 

de alto grau de incerteza; 

• Quanto maior a visão sistêmica do planejamento a cerca das diversas áreas 

funcionais do empreendimento, maior a sua influência sobre o desempenho do 

PCP e da produção. 

 

Grande parte da incerteza envolvida no planejamento de um empreendimento tem 

origem em níveis hierárquicos mais elevados e em um estágio situado no início do projeto 

(LAUFER et al., 1994). Em uma pesquisa realizada por BALLARD e HOWELL (1997b) com 
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mais de 170 gerentes da construção civil, foi constatado que em 85% dos projetos os gerentes 

subestimaram o grau de incerteza presentes nos empreendimentos.  

Apesar da existência de incerteza na construção e da mesma tornar difícil o 

gerenciamento dos fluxos, o modelo de administração de empreendimento tradicionalmente 

utilizado na construção civil negligencia os fluxos e mascara a incerteza, o que acaba gerando 

perdas (HOWELL, 1997). 

 

2.1.8  Deficiências constatadas nos sistemas de planejamento e controle 
da produção de empresas de construção. 

 

As deficiências apresentadas neste item são resultados de pesquisa realizada por 

BERNARDES (2001). Este autor relaciona, nove deficiências constatadas nos Sistemas de 

Planejamento e Controle da Produção em Empresas de Construção Civil e comenta cada uma 

delas. BERNARDES (2001), sugere um conjunto de ações (relacionada no item 2.1.9) 

necessárias para a melhoria dos sistemas de Planejamento e Controle da Produção em 

Empresas de Construção.  

 

2.1.8.1  Dificuldade para Organizar o Próprio Tempo de Trabalho 
 

Conforme discutido na Seção 2.1.4, em geral as atividades de um funcionário que 

assume uma função gerencial são variadas, breves e fragmentadas. Por outro lado, sabe-se que  

que o o processo de planejamento necessita de um período de tempo com qualidade, isto é, 

sem interferências ou interrupções. 

Em geral, o diretor técnico, engenheiro e mestre de obra dificilmente dispõem de tempo 

correspondente para o planejamento. Isso ocorre porque existe, normalmente, um acúmulo de 

atividades por parte desses funcionários, principalmente no caso em que engenheiros de obra 

gerenciam duas ou mais. Logo, os planos são desenvolvidos no final do dia de trabalho ou 

fora do horário de expediente. 

 

2.1.8.2   Ausência de Integração Vertical do Planejamento 
 

Conforme foi discutido na Seção 2.1.3.2, a integração vertical do planejamento é 

importante, pois através dela pode-se estabelecer uma hierarquização entre as metas dos 
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planos de longo, médio e curto prazos, facilitando o controle e a identificação dos recursos 

necessários à execução das tarefas no canteiro. 

Percebe-se que, em significativa parcelas das empresas de construção, existem apenas os 

níveis de longo e curto prazos, sendo o de curto prazo desenvolvido através da preparação de 

algum tipo de plano. Neste caso, a falta de integração das decisões operacionais com as de 

longo prazo pode causar a elaboração ou atualização do plano de longo prazo de maneira 

inconsistente, tornando difícil o cumprimento dos prazos estabelecidos. Essa falta de ligação 

entre as metas pode provocar desmotivação tanto para a atividade de atualização do plano de 

longo prazo como para a preparação do plano de curto prazo, o que justifica, em parte, a não-

realização dos mesmos ou, ainda, o seu desenvolvimento em bases estritamente informais.     

   

2.1.8.3    Inexistência de um Plano de Médio Prazo 
 

A inexistência de um plano de médio prazo, deve-se ao fato de os diretores e 

engenheiros das obras desconsiderarem a importância desse tipo de plano. Conforme 

explicitado na Seção 2.1.3.2.2, esse plano é essencial no processo de Planejamento e Controle 

da Produção, porque auxilia na manutenção da consistência entre o plano de longo com o de 

curto prazo. 

Como as empresas não costumam preparar esse tipo de plano, encontram dificuldades 

na identificação e na remoção de restrições no ambiente produtivo e gerencial a tempo de 

minimizar ou impedir interferências ao fluxo de trabalho. Isso pode causar atrasos na 

execução da obra. Além disso, a ausência desse plano diminui a visibilidade de médio prazo 

necessária à identificação de datas-marco para a aquisição de alguns tipos de materiais, como 

por exemplo, louças e metais. Sem uma identificação precisa de tais datas, o abastecimento de 

materiais na obra pode sofrer interrupções, causando, inclusive, descontinuidade no 

desenvolvimento das operações no canteiro.      

 

2.1.8.4 Falta de Formalização e Sistematização na Elaboração do Plano 
 

A falta de formalização do plano de curto prazo está relacionada à falta de transparência, 

na medida em que as metas não são registradas, seja por registro manual ou eletrônico. Sem 

esse registro, torna-se difícil controlar e analisar o processo de planejamento, interferindo 

diretamente no processo decisório da empresa.  
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Mesmo em empresas onde a elaboração do plano de curto prazo é evidenciada, verifica-

se uma certa dificuldade na sistematização para sua preparação, isto é, o plano não é 

elaborado em datas especificadas e sem observar criteriosamente as metas fixadas no plano de 

longo prazo. Em outras empresas, o plano de curto prazo ocorre através de troca de 

informações verbais entre o diretor técnico ou engenheiro ou estagiário com o mestre-de-

obras, sem haver um dia e horário específico para uma discussão sobre as metas a serem 

designadas. 

Em muitas empresas existe um dia predeterminado para a elaboração desse plano mas, 

verifica-se que, normalmente, ele é preparado durante a semana na qual ele é válido. Isso leva 

a supor que, nessas construtoras, o plano de curto prazo exista apenas para cumprir ordens da 

diretoria (CARVALHO, 1998). 

Logo, pode existir o caso de a empresa elaborar uma lista de tarefas a serem executadas 

no canteiro, durante a reunião de administração de condomínio. Em geral, nessas construtoras, 

a produção é orientada para a lista de tarefas visto que os clientes acabam ditando o ritmo de 

produção no curto prazo. 

 

2.1.8.5 Desconsideração da Disponibilidade Financeira na Fixação das 
Metas 
 

Este item ocorre mais quando as empresas têm seus engenheiros com pouca autonomia 

no gerenciamento da produção. Nesse caso, os engenheiros, na maioria das vezes, recorrem ao 

diretor técnico quando necessitam adquirir determinado recurso e ele autoriza a compra se 

houver, evidentemente, disponibilidade financeira. 

Todavia, notam-se situações nas quais o engenheiro fixa metas para as equipes de 

produção, antes de consultar o diretor ou setor financeiro sobre a possibilidade de compra de 

determinado material. Dessa forma, o risco de não cumprir o plano por falta de um recurso, 

advém da falha existente no fluxo de informação que respalda o processo de planejamento e 

controle da produção. 

 

2.1.8.6  Estabelecimento de Metas Impossíveis de Serem Atingidas 
 

É comum, em algumas empresas, engenheiros designarem para as equipes de produção 

metas impossíveis de serem atingidas. Isso acontece principalmente quando são exigidos das 

equipes de produção níveis de produtividade superiores às suas capacidades máximas. Nesses 
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casos, mesmo que os funcionários e subempreiteiros não consigam atingir as metas, o esforço 

de alguns para cumpri-las faz com que ocorra, algumas vezes, aumento de produtividade. 

Cabe ressaltar que essa medida traz sérias conseqüências ao processo de planejamento e 

controle da produção. Inicialmente, ao carregar equipes além de suas capacidades e de 

maneira contínua no tempo, pode-se obter um efeito contrário àquele desejado, provocado por 

desmotivação do funcionário, pelo fato de ele nunca conseguir atingir uma meta planejada de 

trabalho contribui fortemente nesse cenário a falta de definição dos padrões de produtividade 

desejados. Nessa industria, a mão de obra é contratada, sem que haja procedimentos 

padronizados para seleção, o que traria ganhos no estabelecimento de metas temporais a 

serem cumpridas. 

  Um outro fator problemático é a dificuldade de se estabelecer um processo contínuo de 

aprendizagem, através do conhecimento das reais potencialidades das equipes de produção. A 

aprendizagem é dificultada devido à existência de uma alta variabilidade nos prazos das metas 

executadas quando comparadas com as planejadas, dificultando a estabilização da produção.   

 

2.1.8.7  Falta de Envolvimento do Mestre na Preparação dos Planos 
de Curto Prazo 
 

Uma outra deficiência constatada nos processos de planejamento e controle da produção 

de empresas de construção é a falta de envolvimento do mestre na preparação dos planos de 

curto prazo. Nesse caso, esse problema apenas ocorre em empresas que elaboram esse tipo de 

plano. 

Logo, verifica-se, em geral, que o mestre possui uma grande autonomia no 

estabelecimento da forma pela qual serão executados os serviços. Portanto, a preparação do 

plano de curto prazo sem uma discussão prévia com o mestre sobre as principais restrições 

existentes resulta em um planejamento pouco confiável.    

No caso de empresas que não elaboram um plano de curto prazo formal, percebe-se que 

o contato praticamente diário do mestre com o engenheiro da obra ou o diretor técnico 

envolve, também, discussões sobre as tarefas que têm de ser executadas até um determinado 

período. Desse modo, o mestre acaba, detendo um certo grau de influência na fixação das 

metas, pois ele pode dialogar sobre as dificuldades que a obra está enfrentando e, assim, 

modificar ou prorrogar tais metas. Entretanto, esse contato, embora positivo, dificulta o 

processo de controle, visto que as informações discutidas não são registradas, incorrendo 

assim no problema discutido na Seção 2.1.8.4. 
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2.1.8.8  Controle Informal 
 

O controle informal é aquele que não utiliza indicadores referentes à produção ou ao 

processo de planejamento para a realização de ações corretivas. Nesse caso, o processo de 

controle é desenvolvido nas empresas do grupo através da troca de informações verbais, que 

ocorre entre  as equipes de produção (própria ou subempreitada) e o engenheiro, diretor ou o 

mestre-de-obras. Embora exista em algumas empresas uma coleta de índices de 

produtividade, de uma maneira geral esses não são coletados para todos os serviços que estão 

sendo executados. 

 

Nesses casos constata-se que, embora a realização de um processo de controle 

desenvolvido em bases informais confira um certo grau de agilidade ao processo decisório, a 

informalidade pode trazer as seguintes conseqüências ao planejamento e controle da 

produção: 

 

1. Dificuldade de desenvolver um processo de aprendizagem, durante o 

desenvolvimento do planejamento, baseado em dados que possibilitem a 

identificação dos efeitos das decisões tomadas para a correção de desvios; 

2. Falta de uma referência para a preparação de futuros planos e de atualizações 

mais precisas ao longo da construção, visto que dados de controle da produção 

não são coletados; 

3. Dificuldade de se estabelecer metas realistas com o estado da produção, na 

medida em que não se conhece a capacidade real de trabalho dos funcionários; 

4. Impossibilidade de se detectar as reais causas dos problemas em função dos 

quais as metas dos planos não são cumpridas, como forma de se realizar ações 

corretivas para que tais problemas não ocorram novamente. 

 

2.1.8.9 Programação de Recursos Realizada Fora do Período 
Adequado ou em Caráter Emergencial.  
 

Outro problema comum nas empresas de construção e que influi de maneira acentuada 

na continuidade das operações no canteiro, é o desenvolvimento de uma programação de 

recursos fora de um período adequado ou em caráter emergencial. 
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  Logo, no processo programação de recursos fora de um período adequado ou em 

caráter emergencial deve existir um período predeterminado no qual o recurso deve ser 

adquirido. Caso contrário, pode haver falta de recursos devido ao prazo necessário para a 

compra e a disponibilização do recurso por parte do fornecedor. 

Além disso, quando os prazos mínimos para a programação de recursos não são 

respeitados, pode haver também a realização de solicitações em caráter emergencial. Em 

geral, esse tipo de problema ocorre quando o engenheiro ou o mestre se esquece de incluir o 

recurso na solicitação.     

 

2.1.9    Ações Necessárias para Melhoria dos Sistemas de Planejamento e 
Controle da Produção de Empresas Construtoras. 

 

2.1.9.1 Melhorar a Organização do Tempo de Trabalho 
 

Este item tem como finalidade possibilitar a realização do planejamento e como forma 

de se corrigir as deficiências apontadas na Seção 2.1.8.1. Nesse caso, sugere-se que sejam 

identificados períodos menos atarefados durante a semana de trabalho. Esses períodos podem 

ocorrer nas primeiras horas da manhã, visto que, nesses horários, o funcionário, em geral, está 

mais disposto e disponível para o desenvolvimento de suas atividades diárias. 

 

2.1.9.2   Estabelecer Padrões de Segmentação da Obra que Auxiliem 
na Coerência entre os Níveis de Planejamento 
 

De forma a facilitar a integração vertical do Planejamento e Controle da Produção, é 

necessário à determinação de padrões de segmentação da obra em atividades no auxilio ao 

estabelecimento de metas coerentes entre os níveis de planejamento de longo, médio e curto 

prazos.  

 
2.1.9.3   Implementar um Plano de Médio Prazo 

 

Esse plano é considerado importante, pois facilita a visualização das atividades que 

serão executadas em um horizonte maior do que o de curto prazo. Com isso, ele facilita a 

identificação de possíveis conflitos entre equipes no mesmo tempo e zona de trabalho, bem 

como a necessidade de recursos no médio prazo. Sendo assim, sem a utilização desse tipo de 
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plano, torna-se mais difícil à identificação de tarefas que realmente possam ser executadas no 

curto prazo. 

 
2.1.9.4   Implementar uma Técnica de Preparação do Plano de Curto 

Prazo 
 

Essa ação é tida como prioritária para empresas de construção, de modo a permitir, 

inicialmente, o envolvimento da gerência operacional no processo de planejamento. Espera-

se, com isso que as decisões advindas da análise dos dados coletados durante a 

implementação desse plano possam auxiliar na redução da incidência de problemas que 

causam interferências à produção, facilitando dessa maneira a estabilização do ambiente 

produtivo. 

 

2.1.9.5   Verificar a Disponibilidade Financeira Antes da Preparação dos 
Planos 
 

Esse item tem como finalidade aumentar a confiabilidade do plano, na medida em que 

só devem ser planejadas atividades se houver disponibilidade financeira para tal. O envio de 

dados sobre o quanto se pode gastar em determinado período para o responsável pela 

elaboração do plano é colocado, dessa forma, como um meio de facilitar esse processo. 

Assim, o engenheiro e o mestre podem definir um ritmo de trabalho mais compatível com os 

recursos financeiros disponíveis. 

A utilização de sistemas computacionais integrados também pode ser colocada como 

uma possível maneira de vir a auxiliar nesse processo, na medida em que os engenheiros 

possam acessar a disponibilidade de recursos financeiros para período. Nas empresas que não 

têm como dispor do uso dessa tecnologia, o contato verbal entre o engenheiro da obra e o 

diretor técnico pode ser estabelecido como meio mais rápido de disponibilização dessa 

informação. 

 

2.1.9.6.  Considerar as Reais Necessidades do Sistema Produtivo 
 

Essa ação é proposta como forma de dificultar o estabelecimento de metas impossíveis 

de serem alcançadas. Essas metas são designadas normalmente às equipes de produção pelos 
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engenheiros de obra, mesmo sabendo que os demais recursos necessários à sua execução 

podem não estar disponíveis no momento adequado.   

Dessa forma, a mudança de postura do engenheiro de obras com relação à sobrecarga de 

trabalho deve ser apresentada como fator importante para que essa ação seja efetivada. Nesse 

caso, é necessário que ela compreenda a importância do estabelecimento de metas confiáveis 

como forma de se evitar interrupções no fluxo de trabalho. 

 

2.1.9.7    Envolver o Mestre na Preparação do Plano de Curto Prazo 
 

O envolvimento do mestre na preparação do plano de curto prazo deve ser considerado 

importante porque ele está, na maioria das vezes, em contato permanente como 

desenvolvimento das atividades dos subempreiteiros e das equipes de produção. Dessa forma, 

considera-se que esse funcionário detém informações a respeito das principais dificuldades 

técnicas que as equipes estão enfrentando, e tais informações são fundamentais para a 

elaboração do plano de curto prazo.                                                                                  

 

2.1.9.8   Implementar um Sistema de Indicadores para o Controle do 
Planejamento e da Produção 
 

A maneira informal como, muitas vezes, parte das empresas de construção tem 

controlado seus processos permite concluir que é necessário desenvolver e implementar um 

sistema de indicadores proativo para o controle do processo de planejamento e da produção. 

Nesse sentido, esse sistema deve fornecer informações adicionais ao diretor técnico, bem 

como ao engenheiro e ao mestre-de-obras, sobre o andamento do processo da produção, além 

das tradicionalmente utilizadas.  

 

2.1.9.9   Reformulação do Sistema de Programação de Recursos 
   

De acordo com essa ação, cada empresa deve identificar os prazos mínimos para a 

disponibilização dos recursos solicitados ao setor de compras. Esses prazos sevem para 

facilitar a identificação daqueles recursos que exigem um período maior de disponibilização 

do que o adotado para o desenvolvimento do plano semanal, bem como facilitar a gestão de 

recursos na empresa. As vantagens da utilização de uma sistemática de programação de 

recursos foram discutidas na Seção 2.1.3.2.4. 
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2.2    INDICADORES DE DESEMPENHO 

A medição de desempenho vem despertando um crescente interesse tanto por parte da 

indústria como da comunidade acadêmica, sendo considerado um elemento essencial para o 

gerenciamento das empresas. No entanto, apesar da sua importância, observa-se que muitas 

empresas, tanto do setor industrial quanto na construção civil, não possuem qualquer tipo de 

sistema de medição de desempenho ou, quando possuem, existem deficiências em muitos dos 

sistemas implementados. Essa situação é decorrente de alguns fatores (COSTA, FORMOSO 

E LANTELME, 2002). Dentre eles, destacam-se:  

(a) a dificuldade das empresas em determinar o que medir e como medir (NEELY, 1999) 

pois, nem sempre é óbvio quais medidas a empresa deve adotar e quais são as mais 

relevantes; 

(b) as medidas são raramente integradas ou alinhadas com o processo de negócio 

(LYNCH; CROSS, 1991); 

(c) muitas empresas utilizam sistemas tradicionais com indicadores contábeis que 

somente indicam resultados de ações já realizadas (KAPLAN; NORTON, 1992; 

NEELY, 1999; LETZA, 1996); 

(d) existem barreiras para implementação do sistema de indicadores tanto de caráter 

estrutural, referente a deficiências no projeto do sistema de indicadores e sua forma de 

implementação (NEELY et al., 1997), quanto barreiras comportamentais, relacionadas 

às formas de pensar e agir dos gerentes, baseadas na intuição, impulso e experiência ao 

tomar decisões (SINK; TUTTLE, 1993). 

Em resposta a esses problemas, diversos esforços vêm sendo realizados para 

desenvolver propostas de sistemas de medição de desempenho mais eficazes, que possam ser 

efetivamente utilizados pelas empresas (NEELY et al., 1994; KAPLAN; NORTON, 1992; 

SINK; TUTTLE, 1993). 

A medição do desempenho de uma empresa é fundamental para a gestão da qualidade. 

As medições fornecem aos gerentes as informações necessárias à tomada de decisões e ao 

desenvolvimento de ações de melhoria da qualidade e produtividade da empresa. 

Além disto, os indicadores são imprescindíveis para avaliar o desempenho atual e 

acompanhar o progresso alcançado por empresas do setor envolvidas na implantação de 

Programas de Melhoria da Qualidade. A existência de indicadores setoriais permite que cada 
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empresa compare seu desempenho com outras empresas do setor e avalie seu nível de 

competitividade, estabelecendo suas metas para melhoria contínua. 

A partir da revisão da norma em 2000, passou-se a considerar a medição de desempenho 

como parte integrante do sistema de gestão da qualidade. E a partir do monitoramento de 

processos, produtos e serviços e da satisfação dos consumidores é que se pode buscar a 

melhoria contínua do sistema (OHASHI E MELHADO, 2004). 
 

2.2.1   Papel da medição de desempenho 
 

Muitos estudos preocupados com a questão da melhoria de desempenho enfatizam a 

importância de uma abordagem sistemática para avaliação de desempenho. Diversos autores, 

entre eles KAPLAN e NORTON (1992), SINK e TUTTLE (1993) e NEELY et al. (1997), 

enfocam a medição como parte integrante do sistema gerencial da empresa, constituindo um 

sistema de apoio para planejamento, solução de problemas, controle, desenvolvimento de 

melhorias e motivação dos recursos humanos. 

SINK e TUTTLE (1993) consideram a medição como o “processo pelo qual se decide o 

que medir, se faz a coleta, o processamento e a avaliação de dados”. Esses autores 

apresentam um modelo para o gerenciamento de processos baseado na medição de 

desempenho (Figura 2) e enfatizam a tomada de decisão e posterior intervenção sobre os 

processos com base na informação obtida através da coleta, do processamento e avaliação de 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                               
             
 
Figura 2 - Modelo de Sistema de Medição (adaptado de SINK e TUTTLE, 1993). 
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Nesta figura, PROCESSO representa uma tarefa específica ou um conjunto de tarefas 

realizadas por um indivíduo, uma equipe, um departamento ou por toda empresa, resultando 

em um produto ou serviço. 

Cada processo é um sistema gerencial, completo com fornecedores, inputs (matéria-

prima, energia e informações), processo de transformação, inputs (bens e serviços) e clientes 

(internos e externos). 

No modelo da Figura 2, o bloco GERÊNCIA representa os diretores, engenheiros, 

arquitetos, estagiários, mestres, encarregados e operários envolvidos no PROCESSO. Cada 

um destes intervenientes têm duas responsabilidades principais: 

(a) Fazer o trabalho em tempo, dentro das especificações de qualidade com a quantidade 

correta de recursos; 

(b) Melhorar continuamente o desempenho individual, da equipe, do departamento e da 

empresa. 

Para executarem estas duas tarefas são efetuadas INTERVENÇÕES no processo. Ao 

analisar a possibilidade de uma intervenção, são necessárias informações que apoiem as 

decisões. Estas informações são geradas através de COLETA, PROCESSAMENTO e 

AVALIAÇÃO de dados. Estes elementos constituem a MEDIÇÃO, estruturada como um 

subsistema de apoio à tomada de decisões no sistema gerencial. 

De uma maneira geral, pode-se colocar que as medições têm sido utilizadas pelas 

empresa para (SINK e TUTTLE, 1993): 

a) Visibilidade: neste caso, as medições são utilizadas para diagnóstico inicial, 

antecedendo a realização de intervenções para melhoria de processos da empresa. 

Têm por objetivo identificar pontos fortes e fracos ou disfunções a partir das quais 

são priorizadas ações de melhoria e o desempenho atual. A avaliação é feita por 

comparação com dados médios do setor ou dados semelhantes de concorrentes. 

b) Controle: os processos só podem ser controlados a partir do momento que a 

empresa consegue definir padrões de desempenho para os mesmos. A medição de 

desempenho é utilizada na identificação de problemas – existe um problema 

sempre que o indicador mostrar um desvio em relação a um padrão estabelecido. 

Com a detecção do problema, podem ser propostos planos para sua correção. A 

avaliação é feita comparando-se os resultados com padrões adotados ou 

convencionados, os quais são normalmente expressos através de médias e de 

limites de controle superior e inferior. 
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c) Melhoria: quando as empresas decidem intervir no processo, devem ser 

estabelecidas metas através dos seus indicadores (por exemplo, utilizando 

benchmarks como referência). Neste caso, a medição é utilizada para verificar o 

impacto das ações de melhoria sobre o desempenho do processo. A avaliação é 

feita comparando o desempenho da variável medida em relação à meta 

estabelecida. 

 

Além destas finalidades, as medidas podem ser utilizadas com outros objetivos em 

função de seu papel indutor. KAPLAN e NORTON (1992), entre outros autores, constataram 

que uma vez estabelecida uma medida, pode-se induzir o comportamento das pessoas a uma 

determinada direção. Desta forma, as empresas utilizam-se deste potencial para tentar 

introduzir mudanças a partir da definição de seus objetivos em termos de metas mensuráveis. 

As empresas também podem utilizar as medidas para o compartilhamento de uma visão e 

alinhamento das ações nos diferentes níveis e processos gerenciais. 

 

2.2.2 Indicadores de Planejamento 
 

Na Figura 3, estão relacionados os indicadores referentes ao planejamento de longo, 

médio e curto prazo. 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
SUPRIMENTOS E 

PROGRAMAÇÃO DE 
RECURSOS 

LONGO  
PRAZO 

 

MÉDIO 
PRAZO 

 

CURTO  
PRAZO 

 

 
Figura 3 - Indicadores do processo de planejamento da produção (FORMOSO, 2001). 
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2.2.2.1 Projeção de atraso da obra (PA) 
 

 
Objetivo: Possibilitar a realização de uma projeção do prazo da obra baseado no atraso ou 

adiantamento e nos ritmos atuais das atividades em execução. 

 

Inserção no processo: Pode ser coletado do início ao fim da obra, sendo analisado junto às 

revisões do planejamento de longo prazo. 

Calculado pelo responsável técnico da obra ou por estagiários, e a análise do resultado deve 

ser feita por estes e também pela direção da empresa. 

 

Fórmula: 

 

          ( ∑ S at Dt  −  ∑ S ad Dt  ) 
PA =                                                                  (1) 
                            ∑ Dt 

 

Critérios de coleta:  

• Número de semanas atrasadas de uma tarefa (Sat): Tempo entre a data planejada 

de execução da atividade e a data efetiva de execução da mesma. 

• Número de semanas antecipadas de uma tarefa (Sad): Tempo entre a data 

planejada de execução da atividade e a data efetiva de execução da atividade 

(antecipada com relação ao planejado) 

• Duração total de uma tarefa (Dt): Tempo total de duração da execução de uma 

atividade, conforme planejado. 

 

Diretrizes para análise: O resultado deste indicador descreve o tempo que a obra está 

atrasada (quando o resultado for positivo) ou adiantada (quando o resultado for negativo) 

com relação ao planejado. Quanto mais próximo de zero for o seu resultado, melhor, pois 

isto significa que a obra está sendo executada conforme o prazo estabelecido. 

Sua periodicidade de cálculo é relacionada ao ciclo de revisão do planejamento de longo 

prazo sendo, em geral, trimestral. A fase e o ritmo de execução da obra podem influenciar 

esta periodicidade. Seu cálculo se restringe às atividades planejadas ou que estão sendo 

executadas na data referente ao cálculo do indicador. Sua utilização para obras de curto 

prazo não é aconselhada, em função do curto período de tempo usualmente associado a estas 
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obras. Nestes casos, as tarefas da obra devem ser gerenciadas em prazos mais curtos do que 

o previsto neste indicador. 
 
 

2.2.2.2  Índice de desvio de ritmo (DR) 
 
Objetivo: Identificar possíveis atrasos das atividades com relação ao planejado devido à 

queda de ritmo da obra (ou de uma atividade). Através deste indicador é possível avaliar os 

planos de médio e longo prazo. 

 

Inserção no processo: Pode ser coletado do início ao fim da obra, sendo analisado junto às 

revisões do planejamento de longo prazo. Calculado pelo responsável técnico da obra ou por 

estagiários, e a análise do resultado deve ser feita por estes e também pela direção da empresa, 

pois a mudança nos ritmos não depende somente da capacidade produtiva, mas também da 

disponibilidade financeira, usualmente determinada pela diretoria da empresa. 

 

Fórmula: 
 
                  P ex 
DR =    × 100                                                                                 (2) 
              P pl      

 
Critérios de coleta:  

• Percentual executado de uma atividade (Pex): Medir a percentagem (%) de 

execução real da atividade a partir do plano de longo prazo. Sempre registrar as 

porcentagens reais de execução das atividades anteriormente ao cálculo do indicador. 

• Percentual planejado de uma atividade (Ppl): Medir a percentagem (%) de 

execução planejada da tarefa até a data do cálculo. 

 

Diretrizes para análise: O ritmo das atividades é definido como a quantidade de trabalho a 

ser concluído em determinado período, e deve ser avaliado tanto do ponto de vista de atrasos, 

como também de antecipações na execução das atividades. Em obras de incorporação, ambas 

as situações são normalmente indesejáveis. A primeira aponta a possibilidade de atrasos na 

entrega da obra, enquanto a segunda pode resultar em um fluxo de caixa desfavorável. Para a 

análise do resultado deste indicador é importante a consideração do impacto de um atraso ou 
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adiantamento nas tarefa correlacionadas. É importante também a análise dos fatores que 

ocasionaram o atraso ou adiantamento da tarefa, que é executada através dos dados contidos 

nas planilhas de causas do não cumprimento dos planos. 

O resultado deste indicador descreve percentualmente, que a atividade esta sendo realizada 

em um ritmo inferior ao planejado (quando o resultado for menor que 100%) ou superior ao 

planejado (quando o resultado for maior que 100%). Quanto mais próximo de 100% for o seu 

resultado, melhor, pois isto significa que a tarefa está sendo executada conforme o prazo 

estabelecido. 

A sua periodicidade de cálculo é relacionada ao ciclo do plano de médio prazo sendo, em 

geral, mensal. O cálculo deste indicador pode ser restrito as tarefas de maior importância na 

obra ou aquelas que apresentam-se atrasadas ou adiantadas. 

 

2.2.2.3 Percentual de atividades iniciadas no prazo (PAID) 
 
 

Objetivo: Apontar o percentual de tarefas que tiveram início no prazo planejado em relação 

ao número total de tarefas. Desta forma, pode-se monitorar a consistência entre planos de 

diferentes níveis hierárquicos (por exemplo, a coerência entre o plano de médio e curto 

prazos, com relação a execução das atividades definidas). 

 

Inserção no processo: Pode ser coletado do início ao fim da obra, ou em períodos 

preestabelecidos pela empresa, em função da fase e do ritmo de execução da obra. 

É normalmente calculado pelo responsável técnico da obra ou por estagiários, junto ao 

replanejamento do plano de médio prazo (tipicamente mensal), e a análise do resultado deve 

ser feita pelo responsável técnico da obra e também pela diretoria da empresa. 

Para possibilitar seu cálculo é necessário haver um plano semanal para a obra, pois as tarefas 

iniciadas no prazo são identificadas através da planilha do plano de curto prazo. 

 

Fórmula: 

 

                        A ip 
PAIP  =    × 100                                                                               (3) 
                    A tot  
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Critérios de coleta: 

• Número de tarefas iniciadas no prazo (Aip): quantidade de tarefas programadas a 

médio prazo que foram incluídas no planejamento de curto prazo no período 

previsto. Entende-se que uma tarefa foi iniciada no prazo previsto quando a mesma 

iniciou na semana em que foi planejada 

• Número total de atividades (Atot): Quantidade de tarefas programadas a médio 

prazo para o período. 

 

Diretrizes para análise: A eficácia do planejamento tático de médio prazo pode ser 

monitorada através da correspondência entre o início das atividades planejadas naquele e as 

atividades programadas no planejamento de curto prazo. Os dados provenientes deste 

indicador devem ser avaliados juntamente com a planilha de causas do não cumprimento dos 

planos proveniente do indicador percentual da programação concluída, bem como com os 

dados do percentual de solicitações irregulares de materiais. Desta forma, é possível analisar 

causas de eventuais atrasos no início da execução de algumas tarefas. 

Podem ocorrer situações nas quais o planejamento operacional tem bom desempenho quanto à 

sua eficácia, mas a obra está atrasada. Isto decorre da falta de consistência entre os níveis de 

planejamento de médio e curto prazo. 
 
 

2.2.2.4 Percentual de solicitações irregulares de material (PSIM) 
 
 

Objetivo: Avaliar a eficiência interna da empresa quanto à solicitação de recursos por parte 

da obra. 

 

Inserção no processo: Pode ser coletado mensalmente. Deve ser calculado pelo responsável 

pelo setor de suprimentos, e a análise do resultado deve ser feita pelo responsável técnico da 

obra e, periodicamente, pela diretoria da empresa. 

Para possibilitar o cálculo deste indicador, é necessário ter um sistema de planejamento e 

alocação de recursos estabelecidos, e também datas definidas para a solicitação de recursos 

(por exemplo, no início da quinzena de cada mês). 
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Fórmula: 

                        S i 
PSIM  =    × 100                                                                                    (4) 
                    S tot  

 

Critérios de coleta: 

• Número de solicitações irregulares de material (Si): Quantidade das solicitações 

realizadas fora do período regular estabelecido e/ou lotes solicitados com prazo de 

entrega menor daquele especificado pelo departamento de compras. 

• Número total de solicitações de material (Stot): Quantidade total de solicitações 

no período. 

• Lote: por lote entende-se o conjunto de materiais semelhantes adquiridos em uma 

mesma operação. Não são considerados do mesmo lote materiais de diferente 

natureza (por exemplo, cimento e azulejos), mesmo que estejam incluídos na mesma 

nota fiscal. 

 

Diretrizes para análise: A existência de solicitações irregulares de material podem indicar 

deficiência no sistema de programação e alocação de recursos da empresa. As solicitações 

irregulares podem ser de dois tipos: solicitações emergenciais de materiais e solicitações de 

materiais realizadas fora do período regular de solicitação estabelecido pela empresa, embora 

com prazo hábil para a compra e entrega no canteiro. 

Analisando-se estes dados juntamente com as causas do não cumprimento dos planos, 

registradas na planilha do plano de curto prazo, é possível avaliar se a falta de recursos está 

ocorrendo em função de problemas internos da empresa (por exemplo demora na solicitação 

de compra dos materiais, demora no processo de compra, especificações erradas), ou se tem 

origem no fornecedor (como por exemplo atrasos na entrega dos materiais em obra). 
 

2.2.2.5 Índice de erros na entrega dos materiais ( Iem) 
 
 
Objetivo: Avaliar a eficiência e a confiabilidade dos fornecedores e do departamento de 

compras com relação a entrega de materiais, na quantidade correta e no prazo solicitado pela 

empresa. 
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Inserção no processo: Pode ser coletado ao longo de toda a obra, e sua periodicidade é 

relacionada ao ciclo de revisão do plano tático de médio prazo, sendo, em geral, mensal. 

Em geral, é calculado pelo responsável do setor de compras, juntamente com o indicador de 

solicitações irregulares de materiais. O mesmo pode também ser medido em obra. A análise 

do resultado deve ser feita pelo responsável técnico da obra e, periodicamente, pela diretoria 

da empresa. 

Para possibilitar a coleta deste indicador é necessário que a empresa utilize procedimentos 

padronizados para recebimento e o controle de materiais em obra. 

 

Fórmula: 

 

                 ∑ NE  
Iem  =    × 100                                                                                      (5) 
              ∑ NL  

 

Critérios de coleta:  

• Número de lotes de materiais entregues irregularmente (NE): Devem ser 

considerados lotes com um ou mais materiais entregues com erros ou não 

conformidades. São considerados erros na entrega de materiais: 

a) falhas na documentação, quanto à quantidade e especificação de itens, que 

dificultem a correta conferência do material no recebimento; 

b) diferenças entre a quantidade ou especificação do material constante na ordem 

de compra (ou documento correspondente) e o material efetivamente entregue na 

obra; 

c) lotes entregues em um período superior ao planejado ou fora da data prevista. 

• Número de lotes de compra (NL): Corresponde ao número de lotes entregues. 

 

Diretrizes para análise: Quando existir um número muito elevado de lotes de materiais 

entregues em obra que apresentem problemas, pode ser necessário efetuar uma avaliação 

objetivando verificar a origem destes problemas com o fornecedor ou o setor de compras. As 

informações coletadas podem ser analisadas por obra e também para a empresa como um 

todo. 

Muitas paradas e atrasos na execução de tarefas na obra são decorrentes da entrega de 

materiais em quantidade e especificação diferentes da solicitada. Existem várias causas para 
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este problema, tais como erros no preenchimento da documentação de compras, falhas no 

processo de comunicação ou erro por parte do fornecedor. 

Analisando-se estes dados juntamente com as causas do não cumprimento dos planos, 

registradas na planilha do plano de curto prazo, é possível avaliar se a falta de recursos está 

ocorrendo em função de problemas internos da empresa (por exemplo demora na solicitação 

de compra dos materiais, demora no processo de compra, especificações erradas), ou se tem 

origem no fornecedor (como por exemplo atrasos na entrega dos materiais em obra). 

 

2.2.2.6 Percentual de programação concluída ( PPC) 
 
Objetivo: Apresentar o percentual de tarefas executadas em relação ao total de tarefas 

relacionadas na programação semanal. Objetiva também avaliar a qualidade dos planos de 

curto prazo, identificar problemas na execução de tarefas e orientar a implementação de 

ações. Este indicador pode ser utilizado também para a programação de tarefas 

subempreitadas, objetivando verificar o grau de comprometimento dos subempreiteiros 

através do controle das tarefas que foram executadas em relação ao planejado. 

 
 
Inserção no processo: Pode ser coletado ao longo de toda a obra, ou em períodos 

preestabelecidos pela empresa, em função da fase e do ritmo de execução da obra. Sua 

periodicidade é relacionada ao ciclo do plano de curto prazo (em geral, semanal). Os dados 

necessários ao seu cálculo são provenientes da planilha do plano semanal da obra. Calculado 

por estagiários, mestre de obras ou responsável técnico da obra. A análise do resultado deve 

ser feita pelo responsável técnico da obra. 

 
Fórmula: 
 
 
              Tcp 
PPC =      ×  100                                                                                      (6) 
             T tot 
 
 
 
Critérios de coleta: 
 

• Número de tarefas completadas (Tcp): Quantidade de tarefas executadas 

totalmente (100% do planejado) presentes no plano semanal. 
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• Número total de tarefas planejadas (Ttot): Quantidade total de tarefas contidas no 

plano semanal. 

 
 
Diretrizes para análise: Quando a empresa realiza o planejamento semanal de uma obra, é 

importante identificar a eficácia do plano estabelecido. Para que o resultado deste indicador 

seja representativo, alguns fatores são importantes, como: (a) o estabelecimento consensual de 

metas, envolvendo membros da produção, mestre de obra e responsável técnico da obra nestas 

definições; (b) a discussão e análise de causas, através de reuniões de planejamento; e (c) a 

verificação dos requisitos necessários a elaboração dos planos, objetivando-se proteger a 

produção em relação às incertezas e tornar o planejamento mais eficaz. 

Este indicador pode ser utilizado como fonte de informação para a contratação da mão de 

obra, pois através de sua análise é possível verificar o andamento das tarefas planejadas, de 

forma separada para cada equipe envolvida. Devem ser analisadas também as causas do não 

cumprimento das tarefas definidas, que são registradas na planilha do plano semanal. A partir 

disto é possível identificar se a causa do não cumprimento do plano provém, por exemplo, do 

trabalho dos operários ou de problemas na programação da empresa construtora. 
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3  METODOLOGIA 
 
 

3.1  Método de pesquisa 
 

Segundo YIN (1994), metodologia significa literalmente ciência ou estudo dos métodos. 

É a investigação sobre os métodos empregados nas diferentes ciências, seus fundamentos e 

validade, e sua relação com as teorias científicas. Enquanto o método é o conjunto de 

processos racionais postos em prática para chegar a verdade, a metodologia é “o estudo 

(análise e descrição) de qualquer método científico. Quando este estudo procura fundar a 

própria racionalidade de seu objeto, fala-se da lógica da ciência. 

Segundo SILVA (2001) pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a 

solução para um problema, que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. A 

pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo. 

De acordo com FORTE (2004), as pesquisas podem ser classificadas como: 

1. Quanto à natureza das variáveis: Qualitativas e Quantitativas. Nas pesquisas 

quantitativas predominam os métodos estatísticos, com utilização de variáveis 

bem definidas e cálculos, utilizando estatísticas descritivas e/ou inferenciais. 

Nas pesquisas qualitativas há uma predominância de classificações, de análises 

mais dissertativas, de menos cálculos. De qualquer forma, como sempre haverá 

explicações sobre fenômenos, cálculos e resultados quantitativos, as pesquisas 

têm em si os dois métodos. A classificação é, em alguns casos, sutil, mas na 

maioria das vezes se distingue pela predominância de técnicas analíticas 

quantitativas ou qualitativas, balizadas pelo próprio fenômeno estudado. 

2. Quanto ao objetivo e grau do problema: Exploratória, Descritiva e Causal. As 

pesquisas exploratórias são usadas quando pouco se conhece o assunto. Suas 

conclusões geram hipóteses para pesquisas futuras. As pesquisas descritivas 

determinam quando, quanto, onde e como um fenômeno ocorre e aceitam 

hipóteses. As pesquisas causais procuram explicar porque um fenômeno 

ocorre, determinando-se variáveis dependentes e independentes, procurando-se 

identificar e analisar a relação entre elas, quase sempre através de métodos 

estatísticos mais apurados. 

Capítulo 3                                                                                                                     Metodologia 
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3. Quanto ao escopo (amplitude e profundidade): Estudo de Caso, Estudo de 

Campo e Levantamento Amostral. Os estudos de caso referem-se à uma 

situação, entidade ou conjunto de entidades que têm um mesmo 

comportamento ou são do mesmo perfil. Eles têm uma profundidade bem 

maior que os estudos de campo e uma reduzida amplitude em função do baixo 

número de elementos de pesquisas. Não se pode generalizar as conclusões dos 

estudos de caso, pois são particulares. As conclusões de estudos de caso geram 

hipóteses para pesquisas de fenômenos que envolvam um maior contingente de 

pesquisa. Os estudos de campo envolvem um número razoável de elementos de 

pesquisa, ou seja, têm uma amplitude maior que os estudos de caso, aceitam 

hipóteses, mas têm menos profundidade que os estudos de caso, e resulta em 

generalizações com certas restrições. Os levantamentos amostrais têm menor 

profundidade que os demais, mas são realizados com uma população bem 

maior que os estudos de campo, isto é, têm alta amplitude, utilizam-se de 

hipóteses, e produzem generalizações na conclusão. Nesses tipos de estudos 

são verificadas as possibilidades de se utilizar amostras em vez de censo. Há 

casos em que o censo é imprescindível, como nas situações em que há 

condições da investigação, exigências de financiamento da pesquisa, quando 

há infra-estrutura, viabilidade e tempo, ou por questões de perecibilidade dos 

elementos amostrais. 

4. Quanto ao controle: Laboratório e Experimento de Campo. As pesquisas de 

laboratório são mais utilizadas nas ciências exatas. Nas ciências sociais há uma 

predominância de experimentos de campo, com apoio teórico (pesquisa 

teórico-empírica). 

Nas pesquisas exploratórias e descritivas predominam os métodos qualitativos e/ou 

quantitativos, e nas pesquisas causais há uma predominância dos métodos quantitativos. 

Segundo YIN (1994), a estratégia de pesquisa dependerá do tipo de questão de pesquisa, 

grau de controle que o investigador tem sobre os eventos, ou o foco temporal (eventos 

contemporâneos x fenômenos históricos). 

De acordo com MARCONI, (2002), a técnica de pesquisa é um conjunto de preceitos ou 

processos de que se serve uma ciência ou arte; é a habilidade para usar esses preceitos ou 

normas, a parte prática. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos. 

Ainda segundo esta autora do ponto de vista dos seus procedimentos técnicos, as 

técnicas de pesquisa podem ser: 
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• Documentação Indireta; 

• Pesquisa Bibliográfica; 

• Documentação Direta; 

• Observações Diretas e Intensivas; 

• Observações Direta e Extensivas; 

• Formulários; 

• Outras Técnicas. 

 

 A observação direta e intensiva é realizada por meio de duas técnicas: observações e 

entrevista. A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. È um procedimento utilizado na investigação social, para coleta de dados ou para 

ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social (MARCONI, 2002). A 

entrevista pode ser: 

• padronizada ou estruturada: roteiro previamente estabelecido; 

• despadronizada ou não-estruturada: não existe rigidez de roteiro. Podem-se 

explorar mais amplamente algumas questões. 

 Neste trabalho será utilizada a metodologia da pesquisa qualitativa, na qual os dados 

serão inicialmente coletados a partir de uma entrevista padronizada, onde o conhecimento 

desejado será identificação em empresas do setor de edificações da construção civil da Região 

Metropolitana do Recife, o processo de Planejamento e Controle da Produção (PCP) adotado, 

evidenciando se o PCP é totalmente ou parcialmente aplicado e se as empresas adotam 

indicadores de desempenho para avaliação do PCP. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, tomou-se como universo o segmento de construção 

de edificações para uso residencial na cidade do Recife. A amostragem foi intencional, 

identificada a partir da facilitação de acesso às empresas, sendo fundamental a adesão e o 

interesse pelo trabalho por parte da gerência e do pessoal envolvido com o planejamento e 

controle. Também levou-se em consideração empresas certificadas na ISO 9001:2000, tempo 

de atividade no mercado, bem como a utilização de indicadores de desempenho, e softwares. 
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3.2 Instrumento e Forma de Coleta de Dados 
 
 

Em anexo, encontra-se o formulário utilizado nas entrevistas. O formulário foi adaptado 

de CARVALHO (1998), FORMOSO (2001) e BARROS (2005). Este foi o instrumento usado 

para a coleta de dados. O mesmo foi elaborado com perguntas de múltipla escolha, 

dicotômicas e abertas. 

As perguntas fechadas ou dicotômicas segundo MARCONI (2002) são aquelas em que o 

informante escolhe sua resposta entre duas opções: sim e não. Ainda segundo a autora, as 

perguntas abertas são as que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem 

própria e emitir opiniões. As perguntas de múltipla escolha são perguntas fechadas mas que 

apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto 

(MARCONI, 2002). 

 O questionário foi elaborado levando em consideração um roteiro que atendesse os 

objetivos propostos na pesquisa. Desta forma, o questionário apresentou a seguinte 

composição: 

 
a) Informações Gerais da Empresa: contemplou informações sobre as obras realizadas pela 

empresa, tipos de empreendimentos realizados, origem do capital, número de funcionários 

e tempo de existência.  

 
b) Informações Gerais sobre o Respondente: identificou a nomenclatura do cargo do 

entrevistado, sexo, idade, grau de instrução e tempo de experiência na função. 

 
c) Aspectos relacionados às Vantagens Competitivas: nesta parte foram abordadas questões 

sobre os atributos que a construtora considera pontos fortes na empresa; seus pontos 

fracos (passíveis de melhoria); os fatores externos a organização, que segundo os 

respondentes, dificultam o alcance dos objetivos da empresa e as oportunidades 

identificadas no meio em que atuam. Dessa forma procurou-se ordenar os objetivos da 

empresa em relação aos objetivos de produção apontados por SLACK et al. (2002).  

 
d) Aspectos de Certificação e Qualidade: Esta seção contemplou questões sobre a 

responsabilidade pela qualidade na empresa; o enquadramento da empresa no PBQP-H 

(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat); os níveis de certificação 

da empresa; as conseqüências advindas pelo alcance de certificações da qualidade e a 

determinação de excelência empresarial pela existência das mesmas.  
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e) Aspectos sobre Planejamento e Controle da Produção: neste item foram identificados 

aspectos sobre planejamento e programação das obras a nível tático e operacional, 

programação de recursos, suprimentos, fornecedores, uso de software para planejamento, 

o acompanhamento das variações entre custos reais e orçados e sua periodicidade.  

 

f) Aspectos Sobre Indicadores de Desempenho e Custos: Nesta parte foram abordadas 

questões sobre a avaliação do desempenho da produção nas empresas pesquisadas; a 

investigação sobre os principais indicadores de desempenho das empresas; a forma como 

a empresa mensura a sua produtividade, critérios de seleção de pessoal, treinamento de 

pessoal. 
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4 RESULTADO DA PESQUISA 
 
 

Neste capítulo são apresentadas as informações obtidas na pesquisa feita nas 3 (três) 

empresas de construção civil do setor de edificações situadas na Região Metropolitana do 

Recife. O resultado do estudo está dividido em dois subtítulos. O primeiro descreve as 

características relatadas no questionário e indica o grau de conhecimento e atuação 

(aplicabilidade) da empresa de acordo com Planejamento e Controle da Produção na 

Construção Civil. No segundo subtítulo, é feito um resumo geral considerando os aspectos 

analisados em cada caso estudado. 

 

4.1 REGIMES DE CONSTRUÇÃO 
 

As empresas da construção civil podem ser classificadas como construtoras e 

incorporadoras.  

As construtoras são credenciadas e capacitadas para construir qualquer tipo de 

edificação e as incorporadoras são as gestoras do projeto, financiando todos os custos da 

obra, bem como, contratando e fiscalizando as construtoras para a execução da obra civil.  

Algumas construtoras são também incorporadoras, ou seja, constroem e financiam o 

projeto. 

Devido aos entraves no desenvolvimento do setor da construção civil, provocados por 

uma reação larga de competitividade existente, algumas empresas, realizam cisões, nas quais 

constituem-se os consórcios, na busca de uma melhoria na qualidade e produtividade. 

O condomínio fechado é um tipo de gestão de projetos da construção civil, muito usual 

no Brasil, no qual uma empresa constitui um conselho, formado por um grupo de 

compradores e futuros moradores, para a elaboração de um projeto. Ao conselho, cabe a 

contratação de um estudo de viabilidade econômico-financeiro, de um escritório de 

arquitetura para elaboração do projeto arquitetônico, bem como, de uma construtora para a 

execução do projeto. Os membros do conselho realizam assembléias, normalmente 

trimestrais, que têm poder deliberativo. Ainda, elegem uma comissão de obra, constituída por 

três membros, que tem a função de fiscalizar todo o andamento e custos da obra. 

 

Capítulo 4                                                                                                      Resultado da Pesquisa 
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4.2 Análise das Empresas Pesquisadas 
 
 

4.2.1 CONSTRUTORA A 
 
 

A Construtora A é uma empresa Pernambucana, do ramo da construção civil, que 

iniciou suas atividades em 2000, após a cisão das empresas: Empresa 1 - Construções e 

Incorporações Ltda (fundada em 1950) e Empresa 2 - (empresa do ramo de corretagem, 

fundada em 1996). É constituída de capital nacional. A empresa trabalha no sistema de 

condomínio fechado. Tem, atualmente, cerca de 250 (Duzentos e Cinqüenta) funcionários 

atuando na organização. 

 A empresa é bastante conhecida no meio e setor em que atua e conta com a 

credibilidade da sociedade. Antes da cisão a empresa de construção já havia entregue mais de 

20 (vinte) empreendimentos à sociedade desde a sua existência. Depois da cisão das 

empresas, entregou ainda 2 (duas) obras à sociedade. Nos dias atuais, dedica-se à construção 

para pessoas da chamada classe alta. No momento, a empresa está trabalhando com 6 (seis) 

obras na Região Metropolitana do Recife no Estado de Pernambuco. A empresa possui entre 1 

e 5  concorrentes diretos no setor atuando no mesmo nicho de mercado e a concorrência é 

vista pela empresa como saudável, construtiva,  e salutar na medida em que força a 

organização a melhorar sempre. A pessoa entrevistada tem a função de Supervisor da 

empresa, onde a sua autoridade situa-se logo após a dos Diretores. O respondente, do sexo 

masculino, tem cerca de 7 anos de experiência na função, completou o curso superior em 

Engenharia Civil e está na faixa etária dos 31 e 40 anos. 

 

Aspectos relacionados às Vantagens Competitivas 
  

 De acordo com as informações coletadas, os principais atributos que a construtora 

considera como fortes na empresa são a filosofia de produção adotada, os parceiros 

organizacionais (funcionários da empresa), tidos como os impulsionadores da empresa e nos 

quais a empresa investe e acredita; a história da empresa, a marca, o preço dos imóveis, o 

relacionamento com os clientes como a chave para o sucesso; as certificações que a empresa 

possui como diferencial perante os concorrentes do setor; e o custo da obra como fator 

essencial e preocupação constante aliada a alta qualidade do produto. 

 O principal atributo que a empresa considera passível de melhoria é o relacionamento 

com os clientes. O entrevistado coloca que este item, juntamente com as certificações, sempre 
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deverá ser melhorando continuamente. O consórcio está buscando a certificação ISO 14001. 

O supervisor considera também outro atributo de melhoria o incremento da produtividade, 

melhorando continuamente o produto final (baixando os custos sem comprometer a 

qualidade). 

 O principal fator externo da organização que dificulta o alcance de seus objetivos é o 

mercado. A empresa relata que no mercado de Recife a concorrência é muito acirrada.  O 

supervisor relata que, mesmo com toda essa crise, em capitais mais próximas como Natal, o 

mercado está em pleno vigor, mesmo sabendo que a construção civil nesta cidade está bem 

aquém que a do nosso mercado. Hoje Recife tem mais de 150 empresas de construção civil, 

dentre as quais uma delas tem mais de 20 canteiros de obra.  

O principal fator externo que dificulta o alcance dos objetivos da empresa em relação ao 

custo da obra é a variação dos insumos. 

 Um dos fatores externos que facilita o alcance dos objetivos da empresa é seus 

investidores. Esses investidores são clientes que compram os apartamentos para investimento 

próprio. O respondente afirma que esses investidores são bastante importantes para a 

realização dos empreendimentos construídos pela empresa. 

 A empresa considera como seus diferenciais frente à concorrência e, portanto, 

vantagens competitivas, a credibilidade dos colaboradores (funcionários da empresa), o fato 

dos funcionários da empresa terem mais de 25 anos de empresa, a história da empresa, a 

marca, bastante forte no mercado, o relacionamento com os clientes, o custo da obra, preços 

bastante competitivos, e a qualidade do produto. 

 Para a empresa os objetivos de produção mais relevantes nas obras em andamento são, 

em ordem de importância: (a empresa coloca vários objetivos da função produção no mesmo 

nível de importância) Qualidade e Credibilidade (mesmo nível, 5), e Rapidez, Flexibilidade e 

Custo (no nível 4). Estes níveis são detalhados na entrevista. 

 

Aspectos de Certificação e Qualidade 
 

 A Construtora A preocupa-se com a qualidade do produto ofertado e entregue ao 

cliente final, além de atribuir a responsabilidade pela qualidade a todos os setores da empresa 

e não somente como tarefa específica do setor de qualidade e/ou produção. 

 A empresa trabalha seguindo as determinações do PBQP-H (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat) e atua no nível “A”. A certificação que a empresa 

possui é a ISO 9001-2000.  
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 A existência de certificações é vista como algo muito importante, uma vez que permite 

diferenciação no mercado frente aos concorrentes, e possui como conseqüências visíveis na 

organização uma maior rastreabilidade do processo e também procedimento de trabalho. 

 Na visão gerencial, obter certificação e atuar segundo os critérios de qualidade é 

sinônimo de excelência empresarial, uma vez que eles acreditam que assim é mais fácil 

administrar uma empresa, devido à padronização dos procedimentos.  

 

Aspectos sobre Planejamento e Controle da Produção 
 

Antes de iniciar a obra, a empresa elabora um macro-fluxograma físico-financeiro. O 

chamado macro-fluxograma estendido, contempla todos os serviços previstos para serem 

realizados em cada um dos meses que comporão o tempo total de execução da obra, bem 

como todas as despesas mensais previstas. Esse macro-fluxograma é elaborado tomando-se 

por base a planilha orçamentária do projeto. 

Também são elaborados ao longo de toda a obra, cronogramas trimestrais, os quais 

podem sofrer ajustes, como por exemplo, atividades que estavam previstas para serem 

executadas em um determinado mês e, por fatores não controlados pela empresa, foram 

impossibilitadas, sendo, remanejadas para um outro mês. Pode também acontecer, de 

atividades que estavam programadas para um mês subseqüente serem antecipadas, pela 

disponibilidade de recursos e tempo. Porém, mesmo com todos os ajustes que se façam 

necessários nesses cronogramas trimestrais, a empresa vem buscando incansavelmente manter 

credibilidade no mercado, através do efetivo cumprimento do macro-fluxograma de suas 

obras e, segundo suas próprias informações, tendo obtido sucesso, entregando nos prazos 

estipulados. 

É claro que, estando a empresa inserida em um mercado caracterizado pela instabilidade 

nos preços praticados, não está imune à necessidade de ter que postergar a entrega da obra, 

fato que inclusive já aconteceu, por solicitação dos próprios condôminos, quando, diante de 

um desproporcional aumento no preço de determinados materiais, preferiram postergar o 

término da obra a ter que arcar com os custos adicionais que seriam repassados aos mesmos, 

caso quisessem que fosse mantido o prazo de entrega. 

A organização atua com horizontes de planejamento para curto, médio e longo prazo. 

Para este planejamento a empresa utiliza software Qualit Opção. Proprietários e engenheiros 

conjuntamente são responsáveis pelo processo de planejamento e controle da produção. 
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Quanto ao planejamento tático, a empresa realiza inicialmente um cronograma físico-

financeiro. O mesmo é informado aos responsáveis pela produção. Este planejamento é 

revisto semanalmente para a correção de desvios no cumprimento de metas de produção. As 

causas dos desvios no cumprimento de metas de produção são avaliadas e consideradas 

quando da revisão do planejamento. Depois o planejamento, já revisto, é novamente 

formalizado e informado aos responsáveis pela produção.  

Nesta empresa pesquisada, existe uma pessoa responsável pela realização do 

planejamento tático. O responsável por tal atribuição possui conhecimento de técnicas de 

planejamento e programação de obras, além de experiência prática no processo de tomada de 

decisão. O mesmo ainda é responsável pela implementação dos planos, possuindo autoridade 

para exercer tal responsabilidade. 

A empresa realiza um planejamento operacional das atividades, formalizado através de 

uma lista de atividades. Este planejamento é informado aos responsáveis pela produção. O 

planejamento operacional é revisto regularmente para a correção de desvios de cumprimentos 

de metas de produção. A causa dos desvios no cumprimento de metas de produção são 

avaliadas e consideradas quando da elaboração de um novo planejamento operacional. 

Depois, já revisto, é novamente formalizado e informado aos responsáveis pela produção.  

Os responsáveis pelo planejamento operacional são os gestores de obra e estão 

diretamente envolvidos na realização do planejamento operacional das atividades. Os mesmos 

dispõem de tempo para sua realização e possui conhecimento das técnicas de planejamento e 

programação de obras, além de experiência prática no processo de tomada de decisão. Os 

gestores de obra são também responsáveis pela implementação dos planos. Todavia não 

possuem autoridade para alterar o planejamento.   

No planejamento operacional o acompanhamento é feito através de reuniões e 

cumprimento de meta. Com os gestores e engenheiros o acompanhamento é feito através de 

planilhas, demonstrando custo unitário, composição unitária, curva ABC. O acompanhamento 

é feito através de reunião semanal.     

A empresa adota o PPC (Percentual Planejado Cumprido) como ferramenta de controle 

e acompanhamento. 

A instituição pesquisada acompanha as variações entre custos reais e orçados (padrões) 

com periodicidade mensal. Esse acompanhamento é feito por etapa cumprida da obra, 

comparando o orçado com o efetivamente gasto nos itens do orçamento. 

O procedimento de comparação entre o previsto e o realizado, é analisado através de 

coletas de dados onde são analisados consumo de materiais, homem-hora gastos e 
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quantitativos produtivos. Os padrões são determinados por pessoas da alta gerência da 

empresa. 

As principais finalidades de acompanhamento dos custos de produção, segundo o 

respondente, são verificar se as metas estabelecidas para os departamentos e centros de custos 

foram alcançadas conforme orçamento, disponibilizar as informações para funcionários sobre 

o desempenho de suas atividades, obter uma clara visão sobre os pontos do processo que 

necessitam de ações de melhoria e repassar para os clientes qualquer variação dos insumos 

existentes. 

 

Programação de recursos 
 

O setor de engenharia possui projetos completos, adequados e bem detalhados e dispõe 

de estimativas de consumo de recursos – humanos, equipamentos e materiais adequados. 

Quanto às modificações arquitetônicas solicitadas pelo cliente no decorrer da construção, as 

mesmas são previamente consideradas, devido à compra de materiais que necessitam de um 

grande prazo para disponibilização. 

A empresa realiza programação de compras. Na elaboração da programação de compras 

são considerados e respeitados os prazos para disponibilização dos recursos usualmente 

praticados pelos fornecedores que é realizada com base no planejamento da produção. 

 

Suprimentos 
 

A empresa dispõe de um funcionário permanentemente responsável pela aquisição dos 

materiais e equipamentos, fornecendo informações sobre estoque e necessidades. O processo 

de aquisição de suprimentos é rotinizado, padronizando os procedimentos adotados para 

diferentes categorias de compras.     

Para compras de materiais de pequenos valores utiliza-se a compra descentralizada. 

Cada obra possui um caixa de R$ 500,00 (quinhentos reais), para efetuar compras de pequeno 

valor. 

As especificações dos recursos a serem adquiridos são padronizadas. São estabelecidos 

prazos mínimos entre a solicitação dos recursos e sua entrega. As entregas são planejadas de 

forma a evitar períodos com excesso de entregas. No caso de atraso na entregas de materiais, 

há procedimentos padronizados, para materiais cujo fornecimento é irregular, a empresa 

mantém o estoque mínimo, a fim de evitar sua falta. 
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A construtora realiza compras de maneira agregada, considerando as necessidades de 

recursos, atuais e futuros, de todas as suas obras. A empresa possui controle do material e 

equipamento em estoque. 

 

Fornecedores 
 

O consórcio possui um portfólio de fornecedores. Os fornecedores são constantemente e 

formalmente avaliados.  

A avaliação dos fornecedores considera o seu histórico quanto à satisfação do nível de 

qualidade dos materiais e equipamentos fornecidos, compatibilidade entre as especificações 

dos materiais e equipamentos solicitados e entregues, compatibilidade entre as quantidades de 

materiais e equipamentos solicitados e entregues, cumprimento do prazo de entrega 

combinado, velocidade de entrega (tempo necessário à entrega do material na obra após a 

compra). 

 

Sistema de Controle (Software) 
 

Desde Dezembro de 2003 a empresa utiliza o software Qualit Opção, Versão 3.4.8 para 

efetuar tanto o controle físico como o controle financeiro de suas obras. Através desse 

software, a empresa controla todos os custos da obra, previstos e reais, atividades previstas e 

executadas, solicitação de compras de materiais e entrada e saída dos mesmos. Em linhas 

gerais, esse software compreende as seguintes funções: 

 

• Planilha Orçamentária do Projeto: nessa função, são descritos todos os itens que 

compõem a obra, seus quantitativos, preços unitários e preços totais. O somatório dos 

preços totais de todos os itens, juntamente com o BDI, fornece o preço total para a 

execução da obra. Essa planilha é ajustada todo mês, com base no INCC (Índice 

Nacional da Construção Civil), o que leva, conseqüentemente, a um ajuste mensal no 

macro-fluxograma estendido da obra; 

• Insumos e composição de projeto: aqui deve-se fazer a composição de cada um dos 

itens da planilha orçamentária com base no TCPO (Tabelas de Composições de Preços 

para Orçamentos), ou seja, registram-se para cada um dos itens da planilha 

orçamentária os insumos que os compõem, suas quantidades, preços unitários e preços 
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totais, de modo que a soma desses preços totais se igualem ao preço do item da 

planilha orçamentária; 

• Macro-Cronograma Físico-financeiro: neste item se faz o macro-fluxograma 

estendido. Trata-se de um cronograma de barras que indica todas as atividades que 

serão executadas em cada um dos meses da duração da obra, bem como os custos 

previstos para cada mês; 

• Etapa Fixa: aqui são registrados os custos fixos previstos para cada um dos meses da 

duração da obra e, mensalmente, são lançados os custos fixos reais, permitindo, assim, 

um acompanhamento constante entre o que efetivamente está sendo gasto no mês e o 

que estava programado. A meta almejada é que o custo fixo real mantenha-se abaixo 

ou, no máximo, igual ao programado. Se for percebido que não será possível praticar o 

custo previsto em um determinado item, pode-se aumentar a previsão, buscando-se 

uma redução em algum outro item, de modo a não alterar o custo fixo total previsto 

para a obra; 

• Planejamento e Controle: aqui são registrados os custos variáveis previstos para cada 

um dos meses da duração da obra e mensalmente, são lançados os custos variáveis 

reais, permitindo dessa forma, um acompanhamento constante entre o que 

efetivamente está sendo gasto no mês e o que estava programado. A meta almejada é 

que o custo variável real mantenha-se abaixo ou no máximo, igual ao programado. Se 

for percebido que não será possível praticar o custo previsto em um determinado item, 

pode-se aumentar a previsão, buscando-se uma redução em algum outro item, de 

modo a não alterar o custo variável total previsto para a obra; 

• Medições: nesta função onde se registram todas as atividades realizadas no mês. A 

empresa efetua um controle da produtividade de seus colaboradores da seguinte 

maneira: com base na sua experiência, adquirida em obras anteriores, é estabelecida 

uma produtividade mínima necessária para cada atividade. Semanalmente, o 

engenheiro da obra e o auxiliar de engenharia acompanham a produtividade que vem 

sendo desenvolvida e, ao final da semana, caso a mesma fique aquém do mínimo 

necessário estabelecido, procura verificar o que pode ter causado tal fato e conversa 

com o operário, incentivando-o a melhorar sua produção. Se ao final do mês, não tiver 

havido melhoras, o operário é remanejado para uma outra função ou dispensado. 

• Entradas – Compra Comum: o almoxarife registra todos os materiais que entraram 

no almoxarifado. A empresa tem um cadastro de fornecedores já devidamente 
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avaliados, cujos materiais fornecidos sempre obedecem às especificações exigidas, só 

efetuando compras nos mesmos; 

• Saída de Material: o engenheiro registra todos os materiais que saem do 

almoxarifado; 

• Solicitações: são feitas as solicitações de compra, as quais somente são aprovadas se 

forem devidamente justificadas onde serão utilizados cada um dos materiais. 

 

Indicadores de desempenho 
 

A Construtora A não possui indicadores direcionados para o planejamento e controle da 

produção, mas possui indicadores para outros setores. 

A empresa mensura sua produtividade através do tempo de trabalho de um funcionário 

relacionado aos itens produtivos (fabricação de argamassa, assentamento de alvenaria, 

execução do revestimento). 

Para a empresa pesquisada, a produtividade da obra está diretamente relacionada com o 

nível de produtividade do trabalhador empregado. A empresa disponibiliza treinamento para o 

pessoal diretamente envolvido com a produção da obra como forma de aumentar a eficiência 

do trabalhador empregado. Os critérios utilizados na seleção do pessoal que irão prestar 

serviços em suas obras, são experiência, produtividade e assiduidade. 

 Os indicadores que são coletados pela empresa sistematicamente são a  produtividade 

dos funcionários, o consumo de materiais e a qualidade dos materiais entregues. A frequência 

de coleta é feita mensalmente. A empresa identifica a necessidade destes indicadores para 

verificar se o realizado está conforme o previsto e o custo de obra. A expectativa quanto a 

seleção dos indicadores apontado pelo supervisor é a melhoria continua e métodos para 

controle.  Os responsáveis pela seleção dos indicadores foram os diretores e os engenheiros 

residentes. 

 
• Coleta: A coleta dos dados é feita através de planilhas por engenheiros de obra e 

estagiários. A incorporação dos indicadores representou para as pessoas 

envolvidas uma mudança significativa em sua rotina de trabalho. O supervisor 

avalia que o engenheiro deixou de ser um “tocador de obra”, passando a exercer 

a funcão de gerente de obra. Os dados são coletados ao término da realização da 

etapa do serviço, sendo que não existe nenhuma estratégia para motivar as 

pessoas a obtê-los. O supervisor coloca que hoje a coleta é feita 
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espontaneamente. Os engenheiros, ao témino do mês, possuem 5 dias para enviar 

ao escritório a medição do que foi executado. A diretoria e o supervisor 

verificam se os engenheiros de obra estão coletando corretamente os dados 

através da planilha. O respondente afirma que nunca foi interrompida a coleta de 

algum indicador. O supervisor coloca que a principal dificuldade encontrada 

nesta etapa é o acúmulo de informações. 

 

• Processamento: Os dados são processados e armazenados com frequência 

mensal, sendo informatizados, e tendo como responsáveis pelo processamento a 

chefe do setor orçamentário e o supervisor. As informações são apresentadas 

através de planilhas pré-definidas.  

 

• Avaliação: O processo de avaliação dos resultados é feito de acordo com o 

previsto e o realizado. Caso não tenha obtido êxito, os engenheiros de obra terão 

que explicar o motivo da não realização do previsto. O entrevistado relata que já 

ocorreu de se ter um desempenho não desejado, sendo feita uma reprogramação 

para não atrasar o prazo final da obra. Os indicadores são utilizados para análise 

de resultados da empresa. O respondente afirma que houve mundanças no 

resultado dos indicadores ao longo do tempo e que estas mudanças resultam no 

processo de implementação de equipamentos. O mesmo relata ainda que estas 

mudanças correspondem às expectativas iniciais quando resolvem medir os 

indicadores, havendo um sentimento de existência de um maior 

compromentimento das pessoas após a introdução dos indicadores de 

desempenho, como também um maior controle a partir do uso dos mesmos. O 

supervisor acredita que o fato de muitas empresas não conseguirem incorporar 

indicadores de desempenho em seus processos se dá pela falta de interesse da 

alta de direção e falta de corpo técnico. 

 

4.2.2 CONSTRUTORA B 
 

Atuando há mais de 26 anos no mercado, a empresa B tem se destacado pela seriedade e 

tradição, aliadas a uma alta tecnologia visando oferecer imóveis mais versáteis, duráveis e 

com baixo custo de manutenção. Com mais de 73 unidades já entregues, a empresa tem 

mantido um constante aperfeiçoamento de seu quadro técnico com o objetivo de oferecer o 
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que de melhor existe para seu cliente. Detentora de alguns prêmios no setor de tecnologia, 

concedidos pela CBIC – Câmara Brasileira de Indústria da Construção, a empresa 

prosseguindo no seu esforço de melhoria, participou de um programa coordenado pelo Senai e 

obtendo o ISO 9001:2000. A empresa B é constituída de capital nacional, sendo seu principal 

ramo de atuação a incorporação e seu principal cliente o mercado privado. Tem, atualmente, 

cerca de 172 (Cento e setenta e dois) funcionários atuando na organização, sendo 12 no 

escritório e 160 na produção. 

 A empresa é bastante conhecida no meio e setor em que atua, contando com a 

credibilidade da sociedade. Nos dias atuais, dedica-se a construção para classe média e alta. 

Atualmente, a empresa está trabalhando com 5 (Cinco) obras em andamento e 4 (quatro) em 

planejamento com início previsto em poucos meses.O seu faturamento em 2003 e 2004 foi da 

ordem de dez milhões de reais. A empresa atua na Região Metropolitana do Recife, 

executando obras em Olinda e Recife, possuindo mais de 10 concorrentes diretos no setor 

atuando no mesmo nicho de mercado. O respondente, do sexo masculino, tem mais de 10 

anos de experiência na função, completou o curso superior em Engenharia Civil e tem a 

função de Diretor Técnico da empresa. 

 

Aspectos relacionados às Vantagens Competitivas 
 

 De acordo com as informações coletadas, um dos principais atributos que a 

construtora considera como forte é a filosofia de produção adotada. A empresa B é conhecida 

como inovadora em tecnologia (uma nova tecnologia que gere uma maior durabilidade com 

uma maior economia). Entretanto para que a empresa adote uma nova filosofia de produção é 

necessário atender a quatro itens: tecnicamente ser boa, ter o custo compatível, promover a 

geração de alguma economia para a empresa, gerando, também, economia para o usuário. 

Outros pontos fortes considerados pela empresa são o relacionamento com os clientes, o 

atendimento dos clientes pelos próprios diretores, sua história, e seu material humano, que 

hoje, em média, possui tempo superior a 4 anos de casa. 

 Os principais atributos que a construtora considera passíveis de melhora na empresa 

são a sua divulgação, a política salarial adotada e o custo de obra. 

 O principal fator externo da organização que dificulta o alcance de seus objetivos é o 

baixo poder aquisitivo da população. O principal fator externo que dificultam o alcance dos 

objetivos da empresa em relação ao custo da obra é cartelização dos 10 insumos principais 

(cimento, elevador, aço, concreto, cerâmica, esquadria de alumínio, vidro, material elétrico, 



 75

material hidráulico e etc) que representam 70 % do custo dos materiais de uma obra e a alta 

incidência de obrigações sociais onerando os gastos com a mão de obra.  

 Como fator externo que facilita o alcance dos objetivos da empresa aparece a melhoria 

do nível de escolaridade de seus profissionais. 

 A empresa considera como seus diferenciais frente à concorrência e, portanto, 

vantagens competitivas, a filosofia de produção e o relacionamento com os clientes. 

 Os objetivos de produção mais relevantes para a empresa na obra em andamento são, 

em ordem de importância: (a empresa coloca vários objetivos da função produção no mesmo 

nível de importância) Qualidade, Credibilidade, Flexibilidade e Custo (mesmo nível, 5) e 

Rapidez (no nível 4). 

 

Aspectos de Certificação e Qualidade 
 

 A Construtora pesquisada preocupa-se com a qualidade do produto ofertado e entregue 

ao cliente final, além de atribuir a responsabilidade pela qualidade a todos os setores da 

empresa e não somente como tarefa específica do setor de qualidade e/ou produção. 

 A empresa trabalha seguindo as determinações do PBQP-H (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat) e atua no nível “A”. A certificação que a empresa 

possui é a ISO 9001-2000.  

 A existência de certificações é vista como algo muito importante, uma vez que permite 

diferenciação no mercado frente aos concorrentes, e possui como conseqüências visíveis a 

formação da obrigatoriedade de discutir os problemas a todos os níveis e a formalização de 

todos os procedimentos, sendo estes definidos por todos os diretores da empresa. 

 Na visão gerencial, obter certificação e atuar segundo os critérios de qualidade é 

sinônimo de excelência empresarial, uma vez que estão conscientes que engenheiro não deve 

“achar” a respeito de algo, mas sim, provar, quantificar e mostrar. 

 

Aspectos sobre Planejamento e Controle da Produção 
 

A construtora B possui um planejamento de curto, médio e longo prazo. Os responsáveis 

pelo processo de planejamento e controle da produção são os engenheiros e proprietários, 

conjuntamente. 

A construtora B realiza um planejamento operacional das atividades e um planejamento 

tático inicial das obras. O planejamento operacional é formalizado em uma lista de atividades 
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e o acompanhamento é feito através de reuniões semanais e de metas a atingir. No 

planejamento tático a formalização é feita através de um cronograma físico-financeiro. 

Tanto o planejamento tático inicial como o operacional das atividades é comunicado aos 

responsáveis pela produção. O planejamento tático e operacional é analisado regularmente 

para a correção de desvios no cumprimento das metas de produção. Caso exista alguma causa 

para o não cumprimento das metas estabelecidas, as mesmas são avaliadas e consideradas 

quando da elaboração de um novo planejamento operacional e tático. Depois do planejamento 

operacional e tático ter sido analisado e formalizado, o mesmo é comunicado aos responsáveis 

pela produção. 

A construtora B relata que existe uma equipe responsável pelo planejamento operacional 

e tático inicial. Esta equipe dispõe de tempo suficiente para a realização de tais 

planejamentos. O entrevistado afirma que a equipe possui conhecimento de técnicas de 

planejamento e programação de obras, além de experiência prática no processo de tomada de 

decisão.  

No planejamento operacional, os profissionais (mestre de obras e/ou engenheiros 

residentes) diretamente responsáveis pela produção estão envolvidos na realização do 

planejamento operacional das atividades. 

A empresa adota o PPC (Percentual Planejado Cumprido) como ferramenta de controle 

e acompanhamento. 

A instituição pesquisada acompanha as variações entre custos reais e orçados com 

periodicidade mensal. Esse acompanhamento é feito por etapa cumprida da obra, comparando 

o orçado com o efetivamente gasto nos itens do orçamento. Os padrões são determinados pelo 

comitê da qualidade. 

A principal finalidade de acompanhamento dos custos de produção, segundo o 

respondente, é obter uma clara visão sobre os pontos do processo que necessitam de ações de 

melhoria. 

 

Programação de recursos 
 

A construtora B possui um setor para programação de recursos, possuindo projetos 

completos, adequados e bem detalhados, dispondo de estimativas de consumo de recursos 

(humanos, equipamentos e materiais) adequadas de cada obra. 
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Caso o cliente solicite modificações arquitetônicas no decorrer da construção, o setor de 

programação de recursos considera tais modificações previamente, principalmente no que 

tange à compra de materiais que carecem de um grande prazo para sua disponibilização. 

O entrevistado relata que a empresa realiza uma programação de compras e que na 

elaboração da mesma são examinados e respeitados os prazos mínimos para disponibilização 

dos recursos freqüentemente praticados pelos fornecedores. Para a elaboração de programação 

de compras, a mesma é realizada através do planejamento da produção. 

 
Suprimentos 
 

A construtora B dispõe de um funcionário permanentemente responsável pela obtenção 

dos materiais e equipamentos. A empresa não efetua compra descentralizada, mesmo de 

pequena importância relativa em termos de custo. Todas as compras são realizadas pelo 

escritório central. 

Todo o processo de obtenção de suprimentos é rotinizado, unificando os procedimentos 

adotados para diferentes categorias de compras. As especificações dos recursos a serem 

adquiridos são padronizadas.  

A empresa estabelece prazos mínimos entre a solicitação dos recursos e sua entrega, não 

planejando quanto a excesso de entregas no mesmo período. Caso haja atrasos na entrega de 

materiais, existem procedimentos padronizados para essa eventualidade. Para materiais cujo 

fornecimento é irregular, a empresa mantém o estoque mínimo de materiais. 

 A construtora possui um controle do material e equipamento estocado nas obras e no 

almoxarifado. O funcionário responsável pela obtenção dos materiais e equipamentos no 

escritório dispõe de informações sobre os materiais e equipamentos estocados em cada obra. 

A empresa realiza compras de maneira conjunta, considerando as necessidades de recursos, 

atuais e futuras, de todas as obras.  

 

Fornecedores 
 

A construtora possui em alguns insumos fornecedores únicos, sendo avaliados 

constantemente. Quanto à avaliação a empresa considera o histórico quanto à satisfação do 

nível de qualidade dos materiais e equipamentos fornecidos, compatibilidade entre as 

especificações dos materiais e equipamentos solicitados e entregues, compatibilidade entre as 

quantidades de materiais e equipamentos solicitados e entregues, cumprimento do prazo de 
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entrega combinado, velocidade de entrega (tempo necessário à entrega do material na obra 

após a compra). 

 

Indicadores de Desempenho 
 

A Construtora B avalia o desempenho de sua produção e os principais indicadores de 

planejamento e controle da produção apontados pela organização foram: Data de entrega da 

obra x data prometida para entrega , Densidade de parede: (tem que ser < 2m2/m2 área 

privativa), Índice de circulação : (tem que ser < 15%), Taxa de aço : (tem que ser < 

100kg/m2), Taxa de forma : (tem que ser < 1,8m2/m2 tipo), Densidade de concreto : (até 

25pav, tem que ser < 0,18m3/m2;  lâmina acima de 25pav, tem que ser  < 0,22m3/m2 lâmina). 

Tais índices e taxas foram obtidos exclusivamente através de informações prestadas pela 

empresa pesquisada. Não houve explanação de critérios objetivos que pudessem levar a uma 

conclusão precisa, sendo apenas metas da empresa pesquisada para avaliação do planejamento 

e custos da produção. 

A empresa mensura sua produtividade através de homem - hora. A empresa associa a 

produtividade ao custo de produção. O diretor afirma que o custo de produção é o que 

alimenta o orçamento. A empresa não só mede a produtividade como também o custo de 

produção. 

A empresa disponibiliza treinamento para o pessoal diretamente envolvido com a 

produção da obra como forma de aumentar a eficiência e a produtividade do trabalhador 

empregado. Os critérios utilizados na seleção do pessoal para trabalhar são distância do 

trabalho (custo do vale de transporte) e deve ter sido treinado pela ISO. 

A Construtora possui mais de 20 indicadores. Todavia não foi permitido o acesso a 

todos eles, de modo que a presente pesquisa foi feita somente em relação aos indicadores de 

planejamento. A frequência de coleta é feita mensalmente. A empresa identificou a 

necessidade destes indicadores através da ISO. A expectativa quanto a seleção dos 

indicadores apontado pelo Diretor é envolver todos os setores da empresa.  O responsável pela 

seleção dos indicadores foi o comitê de qualidade. O diretor afirma que sempre houve 

modificações nos indicadores.  

 
• Coleta: A coleta dos dados é feita através dos convocadores de obra , 

contabilidade e etc.As pessoas foram instruídas com treinamento para coletar os 

dados.  O diretor coloca que não houve uma mudança significativa na rotina de 
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trabalho das pessoas, apenas foi mudado os formulários e é realizado reuniões e 

medições semanais. As pessoas coletam os dados no dia a dia (mensalmente para 

contas a pagar e semanalmente para contas a receber e compras) . Não existe 

nenhuma estratégia para motivar as pessoas a coletar os dados. É realizado 

reuniões semanais para verificar se as pessoas estão coletando corretamente os 

dados. O respondente afirma que já foi interrompida a coleta de algum indicador, 

por causa de falta de divulgação de IVV – Índice de Velocidade de Vendas e 

atraso no atendimento ao cliente. 

 

• Processamento: Os dados são processados e armazenados com frequência 

mensal, sendo informatizado. Existe um relatório específico e os formulários são 

desenvolvidos no sistema. As informações são recebidas pelo RD da empresa. 

 

• Avaliação: São feitos todos os tipos de questionamentos para avaliação dos 

resultados.  O processo de avaliação dos resultados é feito através de metas pré-

estabelecidas. O entrevistado relata que já ocorreu de ter-se um desempenho não 

desejado e foi aberto um PA (Procedimento Administrativo) sendo tomadas as 

providências cabíveis. As informações dos indicadores só são usadas 

internamente, não sendo divulgadas. O diretor afirma que houve mundanças no 

resultado dos indicadores ao longo do tempo. Estas mudanças foram resultados 

de alterações no processo, como por exemplo, recobrimento de armadura de pilar 

(mudança da Norma NBR 6118). O mesmo relata ainda que alguns indicadores 

correspondem às expectativas iniciais, mas em medição posterior, alguns  foram 

ajustados às estimativas (alguns a estimativa estava alta e outros baixa). A 

empresa relata que houve uma mudança no comportamento das pessoas após a 

introdução dos indicadores. O maior benefício que os indicadores trouxeram 

para a empresa,  verificado pelo entrevistado, foi a mensuração do desempenho. 

A maior dificuldade encontrada pela empresa no processo de implementação dos 

indicadores foi achar indicadores para processos de vendas e marketing.  O 

Diretor acredita que a ISO não é utilizada pelas empresas como uma ferramenta 

de gestão, pois, na maioria dos casos, estas apenas estão interessadas em obter a 

certificação, sem incorporar indicadores de desempenho . 
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4.2.3 CONSTRUTORA C 
 

Fundada em maio de 1983, a construtora atua nas áreas de construção de 

empreendimentos imobiliários e obras para clientes públicos e particulares. A origem do 

capital é nacional. Hoje a empresa possui 85 (oitenta e cinco) funcionários. A construtora 

constrói prédios com financiamento da Caixa Econômica Federal. 

Visando a melhoria na qualidade e maior produtividade, a construtora implementa novas 

metodologias de execução de serviços para garantir a satisfação dos clientes e 

comprometimento dos funcionários, resultando em maior competitividade no mercado. 

Comprometida com a qualidade de seus produtos e serviços a diretoria da empresa 

desenvolveu seu Sistema de Qualidade, adequado à realidade específica da empresa e 

orientado pela norma NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos e pelo 

PBQB-H nível A. 

A construtora C foi uma das primeiras construtoras de Pernambuco a certificar-se ISO 

9002/1994 em dezembro de 2001. Em novembro de 2003, a construtora com o engajamento 

da direção e seus colaboradores, atualizou seu Sistema de Gestão de Qualidade para ISO 

9001/2000, com manutenções semestrais pela Certificadora FCAV (Fundação Carlos Alberto 

Vanzolini). Essa é mais uma prova da qualidade que envolve os processos da Construtora.  

A empresa já entregou mais de vinte obras à sociedade. Nos dias atuais, dedica-se a 

construção para a classe média. Atualmente, a empresa está trabalhando com 2 (duas) obras 

na Região Metropolitana de Recife no Estado de Pernambuco. A empresa possui entre 1 e 5  

concorrentes diretos no setor atuando no mesmo nicho de mercado onde o engenheiro afirma 

que só uma empresa realmente é considerada de fato uma ameaça, por estar no mesmo nível. 

A pessoa entrevistada tem a função de Engenheiro, responsável por todas as obras da 

empresa, onde a sua autoridade está logo após os Diretores. O respondente, do sexo 

masculino, tem entre 8 a 10 anos de experiência na função, completou o curso superior em 

Engenharia Civil e está na faixa etária dos 31 e 40 anos. 

 

Aspectos relacionados às Vantagens Competitivas 
  

 De acordo com as informações coletadas, os principais atributos que a construtora 

considera como fortes na empresa são a história da empresa, o preço dos imóveis, as 

certificações, o custo e velocidade de obras. As obras dessa empresa são entregues entre 12 e 

18 meses. 
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 O principal atributo que a empresa considera passível de melhoria é a questão do 

relacionamento com os clientes. Para atingir esse objetivo, os funcionários e a própria 

diretoria já participaram de um curso no SEBRAE. 

 O principal fator externo da organização que dificulta o alcance de seus objetivos é o 

mercado. Como principal fator externo que dificulta o alcance dos objetivos da empresa em 

relação ao custo da obra é a variação dos insumos. 

 Um dos fatores externos que facilitam o alcance dos objetivos da empresa é a 

localização de seus empreendimentos e financiamentos através da rede bancária para melhor 

atendimento ao seu cliente.  

 A empresa considera como seus diferenciais frente à concorrência e, portanto, 

vantagens competitivas a velocidade de obra e prazo na entrega. 

 Os objetivos de produção mais relevantes para a empresa na obra em andamento são 

em ordem de importância: (a empresa coloca vários objetivos da função produção no mesmo 

nível de importância) Qualidade, Credibilidade e Flexibilidade (mesmo nível, 5) e,  Rapidez e 

Custo (no nível 4). 

 

Aspectos de Certificação e Qualidade 
 

 A Construtora pesquisada preocupa-se com a qualidade do produto ofertado e entregue 

ao cliente final, além de atribuir a responsabilidade pela qualidade a todos os setores da 

empresa e não somente como tarefa específica do setor de qualidade e/ou produção. 

 A empresa trabalha seguindo as determinações do PBQP-H (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat) e atua no nível “A”. As certificações que a empresa 

possui são a ISO 9001-2000.  

 A existência de certificações é vista como algo muito importante e possui como 

conseqüências visíveis na organização o acompanhamento e controle da obra. 

 Na visão gerencial, obter certificação e atuar segundo os critérios de qualidade é 

sinônimo de excelência empresarial, uma vez que acreditam que assim é mais fácil os gestores 

administrarem a empresa, devido à padronização dos procedimentos.  
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Aspectos sobre Planejamento e Controle da Produção 
 

Utilizando Software Qualit Opção (especificado na página 69), é feito o planejamento a 

curto, médio e longo prazo, tendo a equipe técnica (proprietários e engenheiros) a 

responsabilidade de planejar e controlar a produção. 

Todo planejamento tático, é regularmente revisto, não só, para aprimoramento como 

também avaliar os desvios encontrados nas metas a serem cumpridas na produção, cabendo a 

informação aos responsáveis pela produção. O planejamento tático é formalizado através de 

um cronograma físico-financeiro. 

Para o planejamento tático, existe um responsável com conhecimento em técnicas de 

planejamento, de programação de obras e de tomada de decisões. 

Cabe ao responsável pelo planejamento operacional das atividades a responsabilidade na 

operação das atividades, com revisão para correção de desvios para melhor cumprimento das 

metas. O planejamento operacional é formalizado através de uma lista de atividades. 

Os gestores de obras são responsáveis pelo planejamento operacional, com 

conhecimentos técnicos de planejamento, programação de obras e tomada de decisões. 

A ferramenta de controle e acompanhamento da empresa é o PPC (Percentual Planejado 

Cumprido). 

A empresa alvo da pesquisa acompanha periodicamente as variações entre os custos 

reais e orçados (padrões), por etapa de obra cumprida e comparando o que foi orçado com o 

realmente gasto. 

Segundo o entrevistado, a finalidade do acompanhamento dos custos de produção é a 

verificação se as metas planejadas foram alcançadas, sendo passado aos funcionários 

informações sobre seus desempenhos, como também onde podem ser obtidos melhoras. 

 

Programação de recursos 
 

Quanto à programação de recursos a empresa possui projetos completos, bem detalhados 

e adequados com estimativas de consumo de recursos (humanos, equipamentos e materiais). 

Qualquer modificação arquitetônica desejada pelo cliente durante a construção são levadas em 

consideração, pois a empresa possui uma programação de compras onde são considerados e 

respeitados os prazos disponíveis dos recursos praticados pelos fornecedores. 
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Suprimentos 
 

Possui a empresa em pauta um setor responsável pela compra de material e 

equipamento, com informações sobre o estoque existente, ficando as compras com pequenos 

custos descentralizadas. São estabelecidos prazos mínimos entre os pedidos e as entregas, e 

esta última, planejada para evitar o excesso das mesmas. No caso de atrasos nas entregas de 

materiais, utilizam-se procedimentos padrões. É norma da empresa manter um estoque 

mínimo de materiais, cujo fornecimento é irregular.  

A construtora possui controle de estoque e faz compras de maneira agregada conforme 

as necessidades de todas as suas obras. 

 

Fornecedores 
 

Os fornecedores são sempre avaliados quanto à satisfação da qualidade dos materiais e 

equipamentos fornecidos, em relação à qualidade, quantidade e cumprimento do prazo de 

entrega, exigidos pela empresa. 

 

Indicadores de desempenho 
 

A Construtora C avalia o desempenho de sua produção, possuindo um indicador 

diretamente relacionado com o planejamento e controle da produção. Este indicador 

corresponde ao Índice de Compacidade. 

A empresa mensura sua produtividade e a mesma é efetuada através do tempo de 

trabalho do funcionário. 

Para a empresa pesquisada, a produtividade da obra está diretamente relacionada com o 

nível de produtividade do trabalhador empregado. A empresa disponibiliza treinamento para o 

pessoal diretamente envolvido com a produção da obra como forma de aumentar a eficiência 

do trabalhador empregado. Os critérios utilizados na seleção do pessoal que irão prestar 

seviços em seuas obras são experiência, produtividade e agilidade. 

A empresa  possui 15 (quinze) indicadores de desempenho. A frequência de coleta 

mensal. A empresa identifica a necessidade destes indicadores através da ISO. A expectativa 

quanto a seleção dos indicadores apontados pelo engenheiro ficou mais fácil para os gestores 

o monitoramento dos processos.  Os responsáveis pela seleção dos indicadores foram os 

diretores e engenheiros residentes. Já foram feitas modificações nos indicadores.  
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• Coleta: A coleta dos dados é feita através de formulários por engenheiros de 

obra e estagiários. A incorporação dos indicadores representou para as pessoas 

uma mudança significativa em sua rotina de trabalho. Não existe nenhuma 

estratégia para motivar as pessoas a coletar os dados, o engenheiro coloca que 

hoje a coleta é feita espontaneamente. A coleta dos dados é feita a medida que 

está sendo executado o serviço. O respondente afirma que nunca foi 

interrompida a coleta de algum indicador e que não existe nenhuma dificuldade 

para coletar os dados. 

• Processamento: Os dados são processados e armazenados com frequência 

mensal e é informatizado. Existe um formulário específico para o processamento 

dos indicadores. As informações são apresentadas aos diretores da empresa.  

• Avaliação: O processo de avaliação dos resultados é feito através de reuniões 

mensais.  Normalmente são feitos quetionamentos sobre o indicador, se este 

atingiu a meta estabelecida, e caso não tenha atingindo é verificado se há 

necessidade de diminuir ou aumentar a meta estabelecida. O entrevistado relata 

que já ocorreu registros de desempenho não desejados em relação à satisfação do 

cliente. Os indicadores são utilizados para análise de resultados da empresa. Os 

indicadores da construtora são discutidos nas reuniões da ADEMI -PE – 

Associação das Empresas no Mercado Imobiliário de Pernambuco. O 

respondente afirma que houve mundanças no resultado dos indicadores ao longo 

do tempo e que estas mudanças resultam no processo de satisfação do cliente. O 

mesmo relata ainda que estas mudanças correspondem às expectativas iniciais 

quando resolvem medir os indicadores. A empresa acredita que houve um maior 

compromentimento das pessoas após a introdução dos indicadores de 

desempenho, um maior controle a partir do uso dos mesmos e um aumento da 

qualidade nas obras.  O engenheiro acredita que o fato de muitas empresas não 

conseguirem incorporar indicadores de desempenho em seus processos se dá 

pela falta de interesse . 

 

4.3 Síntese dos Casos Estudados 
 
Após a descrição analítica dos aspectos que esta pesquisa se propunha a verificar nas 

empresas estudadas, foi possível construir um quadro resumo no qual se mostra as principais 
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diferenças e semelhanças quanto ao planejamento e controle da produção e os indicadores 

adotados pelas empresas pesquisadas. A síntese dos casos estudados é apresentada na tabela 1. 

 
Tabela 1: Resumo das principais semelhanças e diferenças sobre os aspectos de cada empresa. 

Descrição Vantagens 
competitivas 

Certificação e 
Qualidade 

Planejamento e 
controle da 
produção 

Software 
Indicadores do 

processo planejamento 
e controle da 

produção. 

Empresa A  
- Filosofia de 
produção adotada; 
- Pessoas e 
funcionários; 
- A história da 
empresa; 
- A marca; 
- Relacionamento 
com os clientes; 
- Preço dos imóveis; 
- A certificação; 
- O custo da Obra; 
- Qualidade do 
produto. 

 
 
Todos os 
setores da 
empresa. 
- Muito 
importante; 
- ISO 9001-
2000; 
- PBQP-H – 
nível A 

 
A empresa possui:
 
- Planejamento de 
Longo, Médio e 
Curto prazo; 
- Programação de 
Recursos. 
 

 
 
- A empresa 
possui o 
Qualit 
Opção, 
versão 3.4.8 

 
 

 
 
- Não apresenta 
indicadores de 
planejamento 
 
 

 

Empresa B  
- Filosofia de 
produção adotada; 
- Relacionamento 
com os clientes; 
- A história da 
empresa; 
- Pessoas e 
funcionários. 
 

 
Todos os 
setores da 
empresa. 
- Muito 
importante; 
- ISO 9001-
2000; 
- PBQP-H – 
nível A 
 

 
 
A empresa possui:
 
- Planejamento de 
Longo, Médio e 
Curto prazo; 
- Programação de 
Recursos. 
 

 
 
 
- Não possui 
nenhum 
software para 
planejamento
. 
 

 
- Data de entrega da 
obra x data prometida 
para entrega; 
- Densidade de 
parede;  
- Índice de circulação; 
- Taxa de aço; 
- Taxa de forma;  
- Densidade de 
concreto. 

Empresa C  
- A história da 
empresa; 
- Preço dos imóveis; 
- Certificações; 
- O custo da Obra; 
- Velocidade de 
obras. 

 
Todos os 
setores da 
empresa. 
- Muito 
importante; 
- ISO 9001-
2000; 
- PBQP-H – 
nível A 

 
 
A empresa possui:
 
- Planejamento de 
Longo, Médio e 
Curto prazo; 
- Programação de 
Recursos. 
 

 
 
 
- A empresa 
possui o 
Qualit 
Opção, 
versão 3.4.8 

 
 
- Índice de 
Compacidade. 

 
De acordo com a tabela acima, foi possível verificar que as vantagens competitivas entre 

as empresas são bastante semelhantes. Quanto à certificação, todas apresentam a ISO 9001-

2000, PBQP-H nível A, além de considerar muito importante a existência das certificações. 

Ademais, verificou-se também, um quadro idêntico, no item do planejamento e controle 

da produção que todas as empresas possuem planejamento de longo, médio e curto prazo, 

assim como, programação de recursos. A respeito da utilização do software Qualit Opção, 

apenas a empresa B não se faz utilizar da referida ferramenta. 
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Nos indicadores de planejamento e controle da produção, constatou-se maiores 

distinções entre as empresas pesquisadas. A empresa A respondeu que não existe indicadores 

de planejamento. Contudo, de acordo com a literatura, apesar da negativa da empresa 

pesquisada, conclui-se que esta possui dois indicadores de planejamento e controle, quais 

sejam, PPC (Percentual Planejado Cumprido) e Qualidade dos materiais entregues. Por sua 

vez, a segunda empresa, coloca como indicadores de planejamento, indicadores qualificados 

pela literatura como de produção. Dos indicadores que a empresa menciona como de 

planejamento, apenas um (data de entrega da obra x data prometida para entrega) pode ser 

considerado como de planejamento. Todos os demais, podem ser enquadrados como 

indicadores de produção. O PPC não foi mensionado como indicador pela empresa, sendo este 

um indicador de planejamento.  A empresa C também coloca um indicador de produção como 

se fosse de planejamento. A mesma não menciona o PPC como indicador de planejamento.   

A empresa interessada em definir seu sistema de indicadores deve identificar entre todas 

as possíveis medidas aquelas mais importantes na avaliação de seu desempenho frente a seus 

clientes e concorrentes. Segundo BONELLI et al. (1994), a escolha destas medidas está 

relacionada com as dimensões (ou fatores críticos de desempenho) priorizadas por cada 

empresa em sua estratégia competitiva. Desta forma, cada empresa deve selecionar um 

conjunto diferente de medidas que irão compor seu sistema de indicadores de desempenho. 

Considerando as necessidades dos clientes e a concorrência do mercado no qual a 

empresa atua, podem ser apontados alguns fatores críticos de desempenho para as empresas 

do setor da construção de edificações. 

 

1.Custo: está ligado diretamente à eficiência da empresa em produzir mais utilizando 

menos recursos, ou seja, à sua produtividade. 

2.Prazos: o prazo pode ser uma dimensão crítica para a empresa, considerando que muitas 

vezes os empreendimentos levam um tempo considerável para serem construídos, 

fazendo com que os clientes desembolsem recursos por um longo tempo sem usufruírem 

do bem adquirido. Neste caso, a empresa pode competir tanto na redução do tempo de 

entrega do imóvel, implicando assim em uma maior velocidade de produção, quanto na 

garantia de entrega do imóvel no prazo fixado. 

3.Qualidade: A qualidade do produto recebido pelo cliente pode ser dividida conforme se 

relacione a: 

- qualidade do projeto: refere-se ao grau em que o produto atende às necessidades 

do cliente através de sua concepção; e 
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- qualidade de conformação: abrange os aspectos de atendimento às especificações 

e ao projeto, bem como os aspectos de eficiência do processo; 

 

4.Flexibilidade do produto: está ligada à facilidade com que a empresa consegue adaptar 

seus produtos a um grupo restrito de clientes ou a um cliente individual, como, por 

exemplo, através da oferta de edifícios com vários tipos de apartamentos ou de um 

apartamento padrão com algumas possibilidades de mudança na distribuição interna e 

acabamentos dos mesmos; 

5.Inovação: no setor da construção de edificações a inovação vem sendo abordada através 

de novas concepções arquitetônicas e novas formas de construir. Embora seja uma 

dimensão pouca valorizada pelas empresas de construção de edificações, muitos clientes 

tendem a valorizar o novo, o moderno e a customização do produto, podendo fazer com 

que a inovação se torne um fator de decisão para clientes desejosos de produtos 

inovadores e diferenciados; 

6.Serviços: a prestação de serviços vem sendo cada vez mais valorizada pelo cliente, 

tornando-se um critério competitivo importante. A competitividade das empresa de 

construção de edificações pode estar ligada a rapidez, cortesia e competência no 

atendimento ao cliente durante a execução do empreendimento e na prestação de 

serviços de assistência técnica após a entrega do imóvel. 

 

A análise do mercado onde atua e sua concorrência permite à empresa decidir-se por 

enfatizar um ou mais fatores críticos apresentados, e utilizá-los na seleção dos indicadores 

mais adequados. Abaixo a tabela 2 classifica cada um dos indicadores segundo os critérios 

competitivos. Esta classificação constitui-se num exemplo de como uma empresa poderia 

vincular seus indicadores à seus fatores críticos de sucesso, com o objetivo de avaliar o seu 

grau de competitividade. 
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Tabela 2: Critérios competitivos e indicadores 
 

 PREÇO PRAZO QUALIDADE FLEXIBILIDADE INOVAÇÃO SERVIÇOS 

DESENVOLVIMENTO 
DO PRODUTO 

- Índices do 
Projeto 
arquitetônico, 
estrutural e de 
instalações. 
- TIR 
- Eficiência na 
venda de 
unidades 
autônomas 
 

- Percentual de 
planos 
completos no 
desenvolvimento 
de produtos 
- Alterações de 
projeto 
 

- Satisfação do 
cliente 
- Índice de 
reclamações 
- Alterações de 
projeto 
 

- Alterações de 
projeto 
- Satisfação do 
cliente 
 

- Satisfação do 
cliente 
 

- Satisfação 
do cliente 
- Índice de 
reclamações 
 

PLANEJAMENTO 
E CONTROLE 

DA PRODUÇÃO 

- Desvio de 
custo 
- Desvio de 
ritmo 
- Projeção de 
atraso da 
obra 
 

- Projeção de 
atrasos da obra 
- Desvio de 
ritmo 
- Atividades 
iniciadas no 
prazo 
- Erros na 
entrega dos 
materiais 
- PPC 
 

    

GESTÃO DA 
PRODUÇÃO 

- Produtividade 
global 
- Perdas de 
materiais 
-Freqüência e 
gravidade de 
acidentes 
 

- Índice de 
retrabalho. 
-Produtividade 
dos serviços 
- Índice de 
rotatividade e 
absenteísmo 
 

- Índice de 
treinamento 
 

- Índice de 
treinamento 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 
 

Após a realização do estudo dos três casos definidos para essa pesquisa, foi possível 

atingir o principal objetivo definido para sua consecução, que é o de identificar, em empresas 

do setor de edificações da construção civil da Região Metropolitana do Recife, o processo de 

Planejamento e Controle da Produção (PCP) adotado, evidenciando se seus procedimentos 

são totalmente ou parcialmente aplicados e se as empresas adotam indicadores de 

desempenho para avaliação do PCP. 

Para atender o objetivo principal, procurou-se seguir os objetivos específicos, que 

trataram do perfil do gestor e tomador de decisões, respondentes dos formulários nas 

empresas estudadas. Buscou-se ainda a verificação de algumas vantagens competitivas, as 

certificações, o entendimento do PCP adotado pelas empresas e os indicadores de 

desempenho utilizados para o acompanhamento do planejamento. 

 

5.1 Conclusões 
 

Este estudo foi realizado em empresas certificadas na ISO 9001/2000. Neste sentido e 

tratando da investigação acerca do planejamento e controle da produção em empresas 

construtoras, optou-se pela adoção do critério de certificações ISO para a amostra estudada, 

pela necessidade de sistematização de procedimentos exigidos pela certificação, o que permite 

inferir que as empresas detentoras do selo devem conduzir sua produção baseada em planos 

pré definidos, na adoção de metas, de indicadores de avaliação e no detalhamento de cada fase 

e etapa a ser executada. Neste grupo de empresas identificam-se mais fortemente a  prática de 

planejamento em níveis de longo, médio e curto prazo, o que aponta para a sua adequação às 

necessidades desta pesquisa. 

Nessa direção, as empresas selecionadas foram adequadas à obtenção dos resultados 

pretendidos. Nelas, os ocupantes dos cargos gerenciais são profissionais qualificados e 

especializados para estar à frente de um empreendimento. Todos os respondentes possuem 

conhecimento na área de planejamento e controle da produção, possuindo tempo para 

realização e acompanhamento do mesmo. Apenas na empresa A, o engenheiro de obra 

colocou que não dispõe de tempo suficiente para exercer todas as atividades que a empresa 

determina, acarretando a não preocupação com a avaliação do planejamento, exercendo 

apenas atividades ligadas à avaliação da produção, atividades estas que estão diretamente 

Capítulo 5                                                                                            Conclusões e Recomendações
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relacionadas às funções do mestre de obra.  Nas empresas estudadas foi visto que a alta 

gerência está envolvida em todo o processo do PCP junto com o departamento de 

planejamento, engenheiros e operários. 

No item da pesquisa relacionado às vantagens competitivas, a principal preocupação foi 

verificar a relevância dada à filosofia de produção adotada, tendo em vista que a mesma 

racionaliza a produção, diminuindo suas perdas e custos. Esse item está diretamente 

relacionado com o planejamento, pois a filosofia de produção adotada é definida no 

planejamento de longo prazo. Dentre as empresas estudadas, apenas uma não colocou a 

filosofia de produção adotada como uma vantagem competitiva. 

Ainda hoje é comum verificar em empresas construtoras a ausência ou a informalidade 

do planejamento, onde muitas vezes este é realizado de forma improvisada pelo mestre de 

obras ou pelo engenheiro responsável. Neste estudo foi constatado que as empresas estudadas 

atuam com horizontes de planejamento de longo, médio e curto prazo, onde duas das 

empresas estudadas adotam o software Qualit Opção. 

No item relacionado aos indicadores de desempenho, o principal objetivo foi verificar se 

as empresas enfocam a medição como parte integrante do sistema gerencial, constituindo um 

sistema de apoio para planejamento, solução de problemas, controle e desenvolvimento de 

melhorias. Identificou-se que no processo de planejamento e controle da produção adotam-se 

vários ciclos de retro-alimentação nos quais tanto o planejamento como a produção sofrem 

avaliações, com o objetivo de detectar problemas. A realização destes ciclos requer um grupo 

de indicadores que ofereça os dados necessários à tomada de decisão.  

Para que uma empresa obtenha sucesso dentro do mercado em que atua, esta formula as 

metas e objetivos para o seu sistema produtivo e em decorrência disto, planeja, direciona a 

ação dos recursos humanos integrados aos recursos físicos e acompanha estas ações para que 

possíveis desvios sejam percebidos e imediatamente corrigidos. Estas funções envolvem o 

que se chama de Planejamento e Controle da Produção (PCP). 

A competitividade baseia-se na produtividade, na qualidade e na flexibilidade. Sendo 

assim, para ser competitivo é necessário capacidade inovativa e recursos tecnológicos. 

Sabe-se que as atividades de planejamento e controle da produção, ditas administração 

da produção, propiciam a flexibilidade e desencadeiam uma série de vantagens que conduzem 

ao diferencial competitivo. 

Como colocado na Página 18, o processo de planejamento só é efetivo se acompanhado 

de um processo de controle das atividades executadas, o que não ocorre com as empresas 

estudadas. A empresa A, possui apenas dois indicadores de planejamento não tendo um 
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controle das atividades, acarretando a não avaliação do desempenho atual e acompanhamento 

do progresso alcançado pela empresa.  As empresas B e C também se encontram na mesma 

situação da empresa A. 

Em síntese, é possível concluir através desta pesquisa que as empresas visitadas 

possuem um planejamento estruturado, mas ainda em desenvolvimento. Constatou-se que 

existe a consciência de que a adoção do planejamento é relevante para a melhoria dos ganhos, 

pois esta reduz seus custos, além de conduzir a empresa a um melhor processo gerencial, que 

evitará a tomada de decisões equivocadas promovendo custos adicionais à obra, além de 

atrasar a entrega do produto ao cliente final.  

Importante ressaltar que o planejamento nas empresas pesquisadas, já se encontra em 

nível de avanço significativamente superior ao de outras empresas locais, pesquisadas em 

trabalhos anteriores. O fato de as empresas pesquisadas terem um planejamento, também as 

leva a possuir nítida vantagem sobre seus atuais concorrentes. Seu baixo índice de perdas, 

além de modernas técnicas de construção, possibilitam a oferta de produtos mais baratos e 

com maior qualidade, atraindo uma quantidade maior de consumidores. 

É nítida a preocupação dos diretores pesquisados em sempre aprimorar o planejamento 

em seus empreendimentos, aperfeiçoando as técnicas e os processos, buscando a melhoria 

contínua e permanente. 

Como colocado no início deste capítulo, todos os objetivos propostos para a pesquisa 

foram atingidos, sendo identificada a existência de PCP estruturado nas três empresas 

pesquisadas. Duas delas adotam a medição por indicadores, visando a melhoria contínua do 

sistema. Também, identificou-se a adoção de softwares para planejamento e controle em duas 

das empresas pesquisadas.  

Tais constatações apontam para a confirmação do pressuposto de um quadro altamente 

heterogêneo para as questões de PCP na construção civil. 

Enquanto PONTES (2004) e BARROS (2005) identificaram em suas amostras a 

ausência de planejamento formal para as obras de construção, o presente trabalho encontra um 

panorama bastante favorável nos casos investigados. 

Destarte, é sugerido às empresas ações mais coletivas que poderiam ser gerenciadas pelo 

SINDUSCON/PE, no sentido de compartilhar experiências, a exemplo do trabalho que vem 

sendo desenvolvido no Rio Grande do Sul com a criação do Clube de Benchmarking.  

O Clube de Benchmarking consiste em um fórum de aprendizagem sobre princípios de 

gestão e melhores práticas através da criação da cultura de medição de desempenho e 

compartilhamento de informações entre as empresas. Este clube oferece para um grupo de 
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empresas a oportunidade de pensar à frente, permitindo às mesmas aprenderem com as 

demais por meio da criação coletiva de conhecimento, visando à melhoria do desempenho de 

todas (COSTA, 2005). 

Finalmente, a implementação de iniciativas dessa natureza poderá contribuir 

positivamente para o setor em termos de melhorias em todo o sistema produtivo.  

 

5.2 Limitações e Sugestões para Futuras Pesquisas 

Os pontos limitativos deste estudo foram os seguintes: 
 

• Não é possível generalizar os resultados desta pesquisa à todas as empresas da Região 

Metropolitana do Recife, ou mesmo, às empresas atuantes no Estado de Pernambuco, bem 

como a outras existentes no País, pois a pesquisa retrata a realidade de apenas 3 (três) 

empresas de construção civil da cidade do Recife. 

• Não houve pesquisa nos canteiros de obra, limitando-se apenas às questões gerenciais, 

obtidas nos escritórios. 

• Apesar de os respondentes exercerem cargos que possibilitam a representação das 

empresas, suas respostas, inevitavelmente, são influenciadas por seus sentimentos 

pessoais, de modo que, a distinção entre a filosofia de produção adotada pela empresas e 

as opiniões pessoais dos respondentes situam-se em uma zona cinzenta, sendo esta uma 

das limitações deste trabalho.  

As sugestões para futuras pesquisas são as seguintes: 
 

• Aplicar a pesquisa em uma única empresa a fim de verificar todo o processamento de 

planejamento, aprofundando-se em sua análise, desde os procedimentos do escritório até o 

canteiro de obra; 

• Avaliar os resultados obtidos pelos indicadores de desempenho, comparando o progresso 

alcançado; 

• Implementar e avaliar a adequação de sistema de PCP em empresas que realizam 

empreendimentos de curta duração, como reformas e obras de ampliação; 

• Avaliar a influência da alta gerência como parte importante no processo do PCP. 
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ANEXO 
 

ENTREVISTA 
 
 

Avaliação do Desempenho do Planejamento e Controle da Produção 
em Empresas Construtoras. 

 
Esta Entrevista tem caráter estritamente acadêmico e confidencial. Os dados aqui coletados serão 

tratados cientificamente com o objetivo simplesmente de conclusão da dissertação da aluna 
 Renata Lima Wanderley. 

 
 

Data: _____/_____/_____  
Empresa: ________________________________   
 
 

 
PERGUNTAS: 

 
INFORMAÇÕES GERAIS DA EMPRESA 
 

1. Origem do capital: (  ) Nacional (  ) Estrangeiro 
 

2. Número de Funcionários da Empresa ou nº aproximado: _________ 
 

3. Tempo de existência: 

(  ) menos de 2 anos (  ) de 2 a 5 anos (  ) de 6 a 10 anos (  ) de 11 a 20 anos 
 (  ) mais de 20 anos 

4.  Quantas obras a empresa já entregou à sociedade desde a sua existência? 

(  ) menos de 2 (  ) de 2 a 5 (  ) de 6 a 10 (  ) de 11 a 20  

(  ) mais de 20  

 

5. Em quantas obras a empresa está trabalhando atualmente no Estado de Pernambuco? 

(  ) menos de 2 (  ) de 2 a 5 (  ) de 6 a 10 (  ) de 11 a 20  

(  ) mais de 20  

 

6. Em quantas obras a empresa está trabalhando atualmente na Região Metropolitana de 
Recife? 

(  ) menos de 2 (  ) de 2 a 5 (  ) de 6 a 10 (  ) de 11 a 20  

(  ) mais de 20  
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7. De que forma a empresa decide por uma construção em determinada unidade 
territorial da cidade do Recife ou região metropolitana? 

( ) Demanda    ( ) Custo da Obra    ( ) Outros, Especificar:     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________. 

 

8. Em que tipo de empreendimento a Construtora trabalha? 

(   ) Construção de Habitação Popular      (    ) Construção para Classe Baixa 

(   ) Construção para Classe Média           (   ) Construção para classe Alta    

(   ) Obras Públicas  e de Grande porte     (   ) Todas as classes. 

 

9. Qual o número de empresas construtoras concorrentes direta dessa empresa? 
(   ) 1 
(   ) 1-5 
(   ) 5-10 
(   ) Mais de 10 
 
10. Quantas dentre as assinaladas acima são consideradas de fato uma ameaça para a 

empresa?Porquê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O RESPONDENTE 

11. Nomenclatura do Cargo: _________________________________________ 

12. Sexo:   (  ) Masculino         (  ) Feminino 

13. Idade: 
(  ) 20 a 30 anos  (  ) 31 a 40 anos       (  ) 41 a 50 anos  (  ) 51 a 60 anos      (  ) Mais de 60 
anos 

 

14. Escolaridade: 
(  ) 2.º grau             (  ) Técnico:__________  (  ) Superior Completo 

(  ) Superior Incompleto    (  ) Especialização            (  ) Mestrado ou Doutorado 

Superior em que área?_____________________________ 
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15. Tempo de Experiência na função: 
 (  ) menos de 2 anos    (  ) de 2 a 4 anos       (  ) de 5 a 7 anos       (  ) de 8 a 10 anos      (  ) Mais de 
10 anos. 

ASPECTOS RELACIONADOS ÀS VANTAGENS COMPETITIVAS.   

 
16. Quais os principais atributos que a construtora considera pontos fortes na empresa. 

(Mais de uma opção pode ser assinalada). 

( ) A filosofia de produção adotada 

( ) Pessoas /funcionários 

( ) A história da empresa 

( ) A marca  

( ) Preço dos imóveis (casas/ apartamentos /escritórios) 

( ) O relacionamento com os clientes 

( ) A política salarial da empresa 

( ) Certificações 

( ) O custo da Obra 

( ) As parcerias (fornecedores, concorrentes, etc) 

( ) Outros: ______________   

______________ 

 

17. Quais os principais atributos que a construtora considera passíveis de melhora na 
empresa. (Mais de uma opção pode ser assinalada). 

( ) A filosofia de produção adotada 

( ) Pessoas /funcionários 

( ) A história da empresa 

( ) A marca  

( ) O relacionamento com os clientes 

( ) Preço dos imóveis (casas/ apartamentos /escritórios) 

( ) A política salarial da empresa 

( ) Certificações 

( ) O custo da Obra 

( ) As parcerias (fornecedores, concorrentes, etc) 

( ) Outros: ______________   

______________ 
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18. Quais os principais fatores externos que dificultam o alcance dos objetivos da 
empresa? (ameaças) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

19. Quais os principais fatores externos que dificultam o alcance dos objetivos da empresa 
em relação aos custos da Obra? (ameaças) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

20. Quais os principais fatores externos que facilitam o alcance dos objetivos da empresa? 
(oportunidades) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

21. Quais dos itens citados na questão 15 podem ser considerados como diferenciais frente 
a concorrência e que constituem-se vantagem competitiva? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

22. Ordene, numa escala de 1 a 5, quais os objetivos da função produção mais prioritários 
para sua empresa. (5 = objetivo mais importante; 4 = segundo objetivo mais 
importante; 3 = terceiro objetivo mais importante; 2 = quarto objetivo mais importante 
e 1 = objetivo menos importante). 

 

OBJETIVO DA FUNÇÃO PRODUÇÃO ORDEM DE 
IMPORTÃNCIA 

a) Qualidade: Fazer certo as coisas. Produtos ou serviços de acordo 
com as especificações. 

(     ) 

b) Rapidez: Fazer as coisas com rapidez. Quanto tempo os 
consumidores precisam esperar para receber seus produtos ou serviços. 

(     ) 

c) Confiabilidade/Credibilidade: Fazer as coisas em tempo. Atender 
ao pedido no tempo prometido. 

(     ) 

d) Flexibilidade: Capacidade de mudar a operação para satisfazer o 
cliente. Flexibilidade de produtos/serviços; Flexibilidade de composto 
(mix); flexibilidade de volume e flexibilidade de entrega.  

(     ) 

e) Custos: Fazer as coisas mais baratas. (     ) 
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ASPECTOS DE CERTIFICAÇÃO E QUALIDADE 

 

23. Como é vista a responsabilidade pela qualidade na empresa? 

( ) Específica do departamento de Qualidade 
( ) Específica do setor de produção 
( ) Atribuída a todos os setores da empresa 
( ) Não há preocupação com os aspectos da Qualidade 
 
24. A empresa trabalha seguindo as determinações do PBQP – H (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat) ? 

( ) Sim; Qual dos níveis?_____ 
( ) Não 
( ) Desconheço o assunto 
 
25. Quais as certificações que a empresa possui? 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

26. Qual a importância que a empresa atribui quanto à existência de certificações? 

( ) Muito Importante 

( ) Importante 

( ) Pouco Importante 

( ) Indiferente 

 

27. O que a empresa pode citar como conseqüência advinda do alcance de certificações da 
qualidade? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

28. Na visão gerencial, obter certificação e atuar segundo critérios de qualidade é 
sinônimo de excelência empresarial? ( ) sim  ( ) Não;  Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ASPECTOS SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

29. A empresa avalia desempenho de sua produção? 

( ) Sim  ( ) Não                          ( ) As vezes. 

 

30. Se você respondeu Sim na questão anterior, quais são os principais indicadores de 
desempenhos usados pela empresa?  

 

Indicadores de Planejamento e Controle da Produção 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 
31. De que forma a empresa construtora mensura a sua produtividade? 

(  ) Pelo tempo de trabalho de um funcionário dado algum aspecto da obra. Qual seria esse 
aspecto?  __________________________________________________________ 

(  ) Pelo número de funcionários trabalhando numa determinada obra. 

(  ) Pelo tempo total gasto na construção completa do empreendimento. 

(  ) Com relação ao que faz uma empresa concorrente 

(  ) Outro_______________________________________________________________ 

 

32. Quais são os critérios utilizados na seleção do pessoal para trabalhar diretamente na 
obra? 

(  ) Experiência                (  ) Agilidade              (   ) Tempo da obra           (  ) Prazo final 
para a entrega do empreendimento      (   ) Produtividade    (   ) Outro_______________ 

 

33. Há treinamento para o pessoal diretamente envolvido com a produção da obra? 

(  ) Sim         (  ) Não 

 

• Quanto à seleção dos indicadores: 
34. Quais indicadores são coletados pela sua empresa sistematicamente? Há quanto tempo 
são coletados? Qual a freqüência de coleta? 

35. Como vocês identificaram a necessidade destes indicadores? 

36. Qual a expectativa quando da seleção destes indicadores? 

37. Quem foi responsável pela seleção / escolha dos indicadores? 
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38. Como evoluíram os indicadores ao longo do tempo? 

39. Foram feitas modificações nos indicadores (revisão de critérios, variáveis, outras)? 

40. Em que momento do processo vocês usam estas informações? 

 

• Quanto à coleta: 
41. Como os dados são coletados? 

42. Como as pessoas foram instruídas na coleta dos dados? Estas pessoas são as mesmas 
desde o início da coleta? 

43. A incorporação dos indicadores representou para as pessoas uma mudança 
significativa em sua rotina de trabalho? 

44. Em que momento da rotina de trabalho as pessoas fazem a coleta de dados? 

45. Existe alguma estratégia para motivar as pessoas a coletar os dados? É necessário às 
vezes cobrar para que as pessoas coletem os dados?  

46. Existe algum controle para verificar se as pessoas estão coletando corretamente os 
dados? 

47. A coleta de algum indicador foi alguma vez interrompida/ descontínua? Por quê? 

48. Quais as principais dificuldades encontradas nesta etapa? 

 

• Quanto ao Processamento: 
49. Como os dados são processados e armazenados (manual ou informatizado, quem é 
responsável, qual a freqüência)? 

50. Como são apresentadas as informações? Existem relatórios específicos? Qual o 
formato e conteúdo destes relatórios? 

51. Quem recebe esta informação? Com que freqüência? 

 

• Quanto à avaliação: 
52.  Como é normalmente o processo de avaliação dos resultados? Que tipo de 
questionamentos são geralmente feitos? 

53. Como vocês julgam se o resultado está bom ou ruim? O que é feito no caso de 
desempenho OK? 

54. Já ocorreu de ter-se um desempenho não desejado? O que foi feito? 

55. Vocês usam esta informação externamente? Para que outros fins são utilizados os 
indicadores? 

56. Você se lembra de alguma decisão tomada especificamente usando os resultados       
dos indicadores? 

57. Observou-se uma mudança no resultado dos indicadores ao longo do tempo? 

58. Estas mudanças foram resultado de que mudanças no processo? 
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59. Estas mudanças correspondem às expectativas iniciais de vocês quando resolveram 
medir os indicadores? 

60.  Você nota alguma diferença no modo de fazer ou no modo de gerenciar os processos 
após ou relacionados ao uso de indicadores? 

61. Que mudanças você observa no comportamento ou atitude das pessoas (e na sua 
especificamente) após a introdução dos indicadores? 

62. Qual foi o maior benefício que o uso destes indicadores trouxeram para a empresa? 

63. Que foi aprendido pela empresa a partir do uso de indicadores? 

64. Qual a maior dificuldade que vocês tiverem no processo de implantação dos 
indicadores? 

65. Que você acha que ainda precisa melhorar? 

66. Muitas empresas não conseguem ainda incorporar indicadores em seus processos. Por 
que você acha que isto ocorre? 

67. Você teria alguma sugestão a fazer com relação ao SI? 

 

ASPECTOS SOBRE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

 

68. Quanto ao planejamento da empresa e dos que estão a frente da obra: 

(  ) Há Planejamento para Curto prazo 

(  ) Há Planejamento para Médio prazo 

(  ) Há Planejamento para Longo Prazo 

69. Usam algum software para o planejamento? 

(  ) Sim;  Qual?___________________________        (  ) Não 

 

70. Quem são as pessoas diretamente responsáveis por esse planejamento? 

(  ) Os proprietários da empresa Construtora       (   ) Os engenheiros de cada obra 

(  ) Proprietários e Engenheiros conjuntamente   (   ) Outro_______________________ 

 

71. Os trabalhadores da Obra tem acesso a esse planejamento? 

(  ) Sim, de que forma?______________________________       (   )Não 

 

72. A empresa adota PPC (Percentual Planejado Cumprido) como ferramenta de controle? 

(  ) Sim        (  ) Não       

 

73. A empresa acompanha as variações entre custos reais e orçados?   

(  ) Sim        (  ) Não       
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74. Se a resposta da questão anterior foi sim, de que forma? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

 

75. Com que periodicidade são feitas as análises de custos realizados com custos do 
orçamento? 

(  ) Mensalmente  (  ) Quinzenalmente (  ) Semanalmente (  ) Diariamente 

(  ) Continuamente (análise em tempo real)  (  ) sempre ao término da obra    (  
) outra: _____________________  

76. Qual a principal finalidade do acompanhamento das variações de tais itens? 

(  ) Verificar se as metas estabelecidas para os centros de custos foram atingidas conforme 
orçamento.  

(  ) Dispor de informações para funcionários sobre o desempenho das suas atividades.  

(  ) Obter uma clara visão sobre pontos do processo que necessitam de ações de melhoria.  

(  ) Outra(s). Qual (is) ___________________________________________ 
 

77. Quem são os responsáveis pela determinação dos padrões? 

(  ) os padrões são determinados apenas por pessoas da alta gerência (gerentes, 
engenheiros)  

(  ) os padrões são determinados por pessoas da alta gerência com a participação de 
operários.  

(  ) os padrões são determinados por operários em equipes de trabalho, que possuem 
autonomia sobre o controle e avaliação de desempenho das suas atividades, e avaliados 
pela alta gerência. 
 
 
78. PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS OBRAS A NÍVEL TÁTICO 
Atividade de planejar o andamento da execução das obras a médio e longo prazo, 
estabelecendo quais e quantos recursos humanos e equipamentos deverão ser utilizados 
além de sua forma de contratação ou aquisição e organização para a estruturação do 
trabalho. 
 
A empresa realiza um planejamento tático inicial das obras? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O planejamento tático inicial é formalizado em um documento (por exemplo, um 
cronograma físico-financeiro)? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O planejamento tático inicial é informado aos responsáveis pela produção? 
(  ) Sim        (  ) Não     
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O planejamento tático é revisto regularmente para a correção de desvios no cumprimento 
das metas de produção? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
As causas dos desvios no cumprimento das metas de produção são avaliadas e 
consideradas quando da revisão do planejamento tático? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O planejamento tático, já revisto, é novamente formalizado e informado aos responsáveis 
pela produção? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
Existe uma pessoa ou equipe permanentemente responsável pela realização do 
planejamento tático? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O responsável pelo planejamento tático dispõe de tempo para a sua realização? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O responsável pelo planejamento tático possui conhecimento de técnicas de planejamento 
e programação de obras, além de experiência prática no processo de tomada de decisão? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O responsável pelo planejamento tático é também o responsável pela implementação dos 
planos, possuindo autoridade para exercer tal responsabilidade? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
 
79. PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS OBRAS A NÍVEL OPERACIONAL 
Atividade de selecionar, para uma obra, o curso das operações de produção de curto prazo 
necessárias ao cumprimento das metas de produção definidas pelo planejamento tático. 

  
A empresa realiza o planejamento operacional das atividades? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O planejamento operacional é formalizado em um documento (por exemplo, uma lista de 
atividades ou um cronograma de barras)? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O planejamento operacional é informado aos responsáveis pela produção? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O planejamento operacional é revisto regularmente para a correção de desvios no 
cumprimento das metas de produção? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
As causas dos desvios no cumprimento das metas de produção são avaliadas e 
consideradas quando da elaboração de um novo planejamento operacional? 
(  ) Sim        (  ) Não     
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O planejamento operacional, já revisto, é novamente formalizado e informado aos 
responsáveis pela produção? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
Existe uma pessoa ou equipe permanentemente responsável pela realização do 
planejamento operacional das obras? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
Os profissionais (mestres-de-obra ou engenheiros residentes) diretamente responsáveis 
pela produção estão envolvidos na realização do planejamento operacional das atividades? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O responsável pelo planejamento operacional dispõe de tempo para a sua realização? 
(  ) Sim        (  ) Não     
O responsável pelo planejamento operacional possui conhecimento de técnicas de 
planejamento e programação de obras, além de experiência prática no processo de tomada 
de decisão? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O responsável pelo planejamento operacional é também o responsável pela 
implementação dos planos, possuindo autoridade para exercer tal responsabilidade? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
80. PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS 

 
O setor de engenharia dispõe de projetos completos, adequados e bem detalhados? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
Modificações arquitetônicas solicitadas pelo cliente no decorrer da construção são 
previamente consideradas?, principalmente no que tange à compra de materiais que 
necessitam de um grande prazo para sua disponibilização? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O setor de engenharia dispõe de estimativas de consumo de recursos – humanos, 
equipamentos e materiais - adequadas? 
(  ) Sim        (  ) Não     
A empresas realiza programação de compras? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
A elaboração da programação de compras considera e respeita os prazos mínimos para 
disponibilização dos recursos usualmente praticados pelos fornecedores? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
A elaboração da programação de compras é realizada com base no planejamento da 
produção? 
(  ) Sim        (  ) Não     
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81.  SUPRIMENTOS 
 
A empresa dispõe de uma pessoa permanentemente responsável pela aquisição dos 
materiais e equipamentos? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O processo de aquisição de suprimentos é rotinizado, padronizando os procedimentos 
adotados para diferentes categorias de compras? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
A decisão de efetuar ou não determinada compra é descentralizada, particularmente no 
que se refere à compra de materiais de pequena importância relativa em termos de custo? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
A pessoa responsável pela aquisição recebe os pedidos de compra diretamente de quem os 
solicita, verificando a adequada e completa especificação dos materiais e equipamentos? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
A especificação dos recursos a serem adquiridos é padronizada? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
São estabelecidos prazos mínimos entre a solicitação dos recursos e sua entrega? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
As entregas dos recursos são planejadas para o início de cada turno de trabalho? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
As entregas são planejadas de forma a evitar períodos com excesso de entregas? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
Há procedimentos padronizados para a solução de atrasos na entrega de materiais? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
A empresa possui controle do material/equipamento estocado nas obras e no 
almoxarifado? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
A pessoa responsável pela aquisição dispõe de informações sobre o material/equipamento 
em estoque? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
A empresa realiza compras de maneira agregada, considerando as necessidades de 
recursos, atuais e futuras, de todas as suas obras? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
A empresa mantém estoque mínimo de materiais básicos cujo fornecimento é irregular? 
(  ) Sim        (  ) Não     
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82. FORNECEDORES 
 
A empresa possui um portfólio de fornecedores? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
Os fornecedores são formal e constantemente avaliados? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
O controle no processo de aquisição dos recursos é seletivo, priorizando um pequeno 
grupo de materiais que têm maior importância na curva ABC da obra? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
A avaliação dos fornecedores considera o seu histórico quanto a: 
 
Satisfação do nível de qualidade dos materiais/equipamentos fornecidos? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
Compatibilidade entre as especificações do materiais/equipamentos solicitados e 
entregues? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
Cumprimento do prazo de entrega combinado? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 
Velocidade de entrega (tempo necessário à entrega do material na obra após a compra)? 
(  ) Sim        (  ) Não     
 

 

 

 


