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RESUMO 

Considerada como uma das atividades mais antigas exercidas pelo homem, a construção civil 

representa um dos setores mais importantes para o crescimento econômico de um país, apesar 

das perspectivas de baixo crescimento deste setor nos últimos anos, assim como para o 

presente ano. Para que essa indústria possa crescer, mesmo com um cenário econômico 

desfavorável, é preciso que haja planejamento eficaz de suas obras, um dos conceitos 

primordiais da filosofia denominada de Construção Enxuta. A qual obteve sua origem a partir 

da adaptação dos conceitos estabelecidos pelo Sistema Toyota de Produção (STP) ou 

Produção Enxuta. Tendo como cenário a cidade de Natal/RN, o objetivo desta dissertação 

consiste em investigar como os 11 princípios da construção enxuta influenciaram no 

planejamento de obra de uma construtora que iniciou a implantação dos conceitos lean.  

Como metodologia, foi utilizado o estudo de caso em uma empresa de grande porte localizada 

em Natal (RN). Na realização do método foram analisados documentos relacionados aos 

planejamentos de longo, médio e curto prazo, com o intuito de descrever o seu processo de 

planejamento; também foram descritas os fatores que provocaram atrasos na obra, assim 

como a realização de uma comparação entre as causas observadas no estudo e as causas 

presentes na literatura; por fim, foram elencadas as ações estabelecidas pela empresa, as quais 

possuem como objetivo sanar as principais causas de atraso, verificando se estas possuíam  

relação com os princípios da construção enxuta. Justifica-se a realização desta pesquisa, pois 

o seu tema é de relevância considerável para o setor, tendo em vista que seus princípios 

defendem a redução dos processos que não agregam valor, diminuindo os desperdícios, assim 

como os custos de construção. Relevância percebida para a academia, no que consiste na 

possibilidade de debater se os conceitos estabelecidos pela Produção Enxuta estão se 

adequando ao setor da construção civil e como esta adaptação vem influenciando no 

planejamento de edificações. Importância econômica, pois a partir da redução dos 

desperdícios e dos custos, as construtoras poderão repassar o preço do imóvel a um valor mais 

acessível, principalmente com a desaceleração do setor. E significância social, pois a 

construção enxuta prega uma maior participação dos operários no planejamento. Dentre os 

principais resultados, destaca-se a alta frequência da causa erro de planejamento, 

principalmente os desvios de programação e não programação de tarefas, assim como os erros 

de execução , baixa produtividade e absenteísmo dos operários. Dentre os 11 princípios da 

construção enxuta, relacionou-se apenas cinco com  as 12 ações analisadas pelo autor . Das 12 

ações, quatro encontraram-se completamente aderente a um ou mais desses cinco princípios. 

Destacam-se também algumas propostas de melhoria estabelecidas por esta pesquisa  

Palavras – Chave: Construção Civil. Planejamento. Construção Enxuta. Princípios da 

Construção Enxuta. 
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ABSTRACT 

Considered as one of the oldest activities done by men, the civil construction represents one 

of the most important sectors for the economic growth of a country, in spite of the low results 

of growth in the past few years and also in the current year. To make this industry grow, even 

with an unfavourable economic scenario, it is necessary to implement an effective planning in 

its activities. This is one of the most important concepts brought by the Lean Construction 

philosophy, which had its origin through the adaptation of the concepts established by the 

Toyota Production System (TPS) or Lean Production. By having as a scenario the city of 

Natal\RN, the main goal of this dissertation consists in investigating how the 11 principles of 

the lean construction influenced the schedule of a construction field that started to implement 

its lean concepts.  As a methodology, it was used the case study of a big enterprise located in 

Natal (RN). During the execution of the method, documents related to the short-term, mid-

term and long-term planning were analysed , aiming to describe its planning process; it was 

also described the factors that caused the delays at the enterprises’ field ;in addition, a 

comparison was made between the results obtained at the case study and the ones presented at 

the literature; in the end, the actions were listed by the company, which had the purpose to 

solve the main causes of delays, verifying if they were linked to the lean construction 

principles. This research finds its reason of existence in the relevance of its theme at the 

nowadays reality of the construction industry, since the principles of the lean construction 

uphold the reduction of processes that are useless, diminishing wastes as well as costs in 

construction.  The relevance is perceived for the academy, in terms of the possibility to 

discuss if the concepts established by the lean production are being adapted to the civil 

construction sector and how this adaptation is influencing at the buildings planning project. 

Economic importance, because with the reduction of the wastes and costs, the companies may 

reduce the building´s value into a more accessible value, even with the sector´s lower growth. 

And social significance, because lean construction gives a better participation of the labour at 

the planning activity. Among the main results, the high frequency of planning errors stands 

out, mainly the programming deviations and not the task programming, as well as the 

execution errors, low productivity and activities executed by the workers. Amongst the 11 

principles of lean construction, only five were related with the 12 actions analysed by the 

author. From the 12 actions, four were completely cohesive to one or more from these five 

principles. Some improvement proposals were also highlighted and established by the 

research.  

 

Key- Words: Building. Planning. Lean Construction. Lean Construction Principles. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

  

O setor da construção civil é considerado um dos setores que mais representam o 

desenvolvimento de um país. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC) em seus relatórios publicados em 2013, a construção no Brasil havia retomando nos 

últimos tempos o seu papel primordial no desenvolvimento do país. Porém, este cenário vem 

se modificando. 

Ainda de acordo com esta câmara, o percentual de crescimento desta indústria cresceu 

no ano de 2012 3,6%, caindo para 1,4% em 2013 e crescendo apenas 1,6 % no final do 

terceiro trimestre de 2014.  

 Para corroborar com este baixo crescimento, a Associação Paulista de Empresários de 

Obras Públicas (APEOP) apresentou em seus boletins que o ano de 2014 obteve o pior 

resultado dos últimos catorze anos. Ainda segundo esta associação, este desempenho foi 

devido ao fraco crescimento da economia do Brasil neste ano e ao término dos 

empreendimentos da copa do mundo de futebol. 

 A APEOP afirma que o melhor desempenho do setor foi no ano de 2010, quando o seu 

PIB chegou a 11,6 %.  Segundo a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), por meio de 

seu boletim lançado em janeiro de 2015, o nível de atividade e número de empregados neste 

mês foram os piores de todos os segmentos industriais. Juntamente a este fato, a CBIC 

apresentou uma evolução dos aumentos dos custos de construção no país, obtendo um índice 

de 569,7 em Janeiro de 2014, saltando para 609,56 em Janeiro de 2015. 

Somado a este baixo crescimento, o setor apresenta algumas dificuldades no que 

consiste na gestão de suas obras, principalmente quando se trata do planejamento e controle. 

Para Conte (2009), a construção civil não é diferente dos demais setores industriais no que 

consiste em suas dificuldades relacionadas ao gerenciamento da produção. Na visão de 

Formoso et. al. (2000), diagnósticos realizados no Brasil e no exterior indicam que vários 

problemas da construção civil possuem origem em dificuldades gerenciais.  

Com a modificação do perfil dos clientes, o cenário deste setor vem se alterando. 

Percebe-se que estes clientes passaram a exigir produtos com mais qualidade, prazos menores 

de entrega e a um preço mais competitivo. A construção civil começou, então, a se adaptar a 

essas novas exigências do mercado, adotando novas técnicas de produção e de gerência 
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utilizadas pelo setor automobilístico. Seu principal objetivo é aperfeiçoar os processos e 

desenvolver produtos cada vez melhores e mais baratos, (KLOTER, 2000). 

Desta feita, pode-se entender que o mercado consumidor deste setor está buscando 

outros parâmetros de qualidade, sendo esta qualidade atrelada ao custo e a prazos coerentes de 

entrega. Para isso, é preciso que as construtoras realizem um planejamento mais elaborado e 

específico, destacando, principalmente, seus processos produtivos. Ressalta-se a nova norma 

de desempenho de edificações, a NR 15575, segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), esta norma tem como principal função proporcionar a durabilidade dos 

sistemas, a manutenabilidade da edificação e o conforto tátil e antropométrico dos usuários. 

Para alcançar tal satisfação, assim como uma melhoria em seus processos, 

procuraram-se respostas em um método de gerenciamento da produção oriundo da manufatura 

japonesa, o Lean Production, que em sua tradução para o português se denomina Produção 

Enxuta. Com o desenvolvimento desse método de gestão, o setor da construção civil buscou 

espelhar sua forma de gerenciamento nesse novo paradigma de produção, criando e 

reformulando modelos de produção.  É neste cenário de busca por mudanças e necessidade de 

melhorias na gestão de suas obras, influenciado pela metodologia da produção enxuta, que 

surgi a filosofia do Lean Construction (Construção Enxuta).  

Para que a melhoria na gestão aconteça, faz-se necessário uma visão de planejamento 

holístico por parte dos gestores, focando no planejamento da obra, o qual deve ser confiável e  

compatível com a realidade. Sem isso, a obra não poderá atender os prazos fixados com o seu 

cliente final.  

Nesta perspectiva, procura-se entender se o planejamento de obras vem sendo 

vinculado aos conceitos adotados pela construção enxuta. Portanto, esta pesquisa foi realizada 

em uma obra vertical de uma construtora localizada na cidade de Natal/RN. Ressalta-se que a 

obra vem tentando implementar os conceitos e ferramentas da construção enxuta. 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

É relevante que se questione como se desenvolve o planejamento de uma obra e, 

principalmente, se os gestores, por meio de seus insumos, operários, informações, 

equipamentos e fornecedores, conseguem colocar na prática tudo o que foi planejado, 

obedecendo todas as atividades programadas e no prazo pré-estabelecido. Faz-se necessário 

indagar se as construtoras alocadas no Rio Grande do Norte, mais especificamente na cidade 
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de Natal, as quais afirmam aderir aos princípios lean, estão conseguindo planejar suas obras 

de acordo com esta filosofia e se este planejamento está se adaptando a prática. 

Com isso, é objetivo deste trabalho investigar se os princípios da construção enxuta 

estão sendo devidamente empregados no planejamento de obra de uma construtora, a qual 

esta em processo de implantação dos princípios da construção enxuta. Portanto, o motivo que 

impulsiona esta pesquisa é responder ao seguinte problema: Como os princípios da 

construção enxuta são utilizados no planejamento de obra de uma construtora que 

trabalha com edificações verticais localizada na cidade de Natal (RN) ?   

Ressalta-se que a cidade de Natal foi escolhida por questões de acesso e mobilidade 

por parte do pesquisador, facilitando assim a escolha da empresa em estudo, assim como a 

coleta dos dados. O estudo em edificações verticais foi proposto, pois a construtora é 

especializada neste tipo de edificação. 

 

1.3 Objetivos 

 

Definido o problema de pesquisa, é necessário estabelecer o seguinte objetivo 

principal: identificar e analisar a aplicação dos princípios da construção enxuta no 

planejamento de obras verticais em um empreendimento localizado em Natal (RN). Para 

alcançar esse objetivo, segue os objetivos específicos: 

 Descrever o processo de planejamento da construção de duas torres da obra em estudo; 

 Identificar as causas que provocaram atrasos na construção da obra; 

 Comparar essas causas com as causas apontadas na literatura; 

 Apresentar as ações tomadas pela empresa para prevenção ou correção dessas causas, 

analisando se estas ações possuem alguma relação com os princípios da construção 

enxuta; 

 

1.4 Justificativa 

 

A devida dissertação é justificada pela importância do tema de pesquisa, destacando 

sua relevância em termos de benefícios para as construtoras que aplicam os conceitos 

oriundos da construção enxuta, tais como: diminuição de desperdícios, atrelando assim a 

redução dos custos, maior produtividade e aumento da satisfação dos clientes finais. É 

relevante também pelo fato de apresentar uma temática pouco difundida nas construtoras da  
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cidade do estudo de caso. Corroborando com tal afirmação, Alarcón, et. al. (2005) e Alves e 

Neto (2008), alegam existir um desconhecimento de boa parte das construtoras sobre as 

vantagens competitivas a serem obtidas com a aplicação da construção enxuta.  

Para a empresa do estudo, a relevância encontra-se na descrição do seu processo de 

planejamento, na identificação das causas que provocaram atrasos na obra, contribuindo assim 

para uma melhor análise, por parte da empresa, a respeito de suas dificuldades. 

Proporcionando também o questionamento se as estratégias utilizadas pela obra estão 

condizentes com os princípios da construção enxuta. Isto proporcionará a geração de lições 

aprendidas que poderão ser utilizadas para outras obras da construtora, assim como a geração 

de um documento que poderá ser analisado por outros autores. 

Em termos acadêmicos, destaca-se o ineditismo do trabalho no que tange a análise das 

decisões de planejamento de uma obra, para se ter ciência se estas estão relacionada aos 

conceitos da construção enxuta. Para o pesquisador, este trabalho proporciona uma melhor 

visão de como os conceitos e práticas defendidos pela engenharia de produção podem ser 

aplicados no ramo da construção civil, perspectiva que levou o autor a escrever sobre o tema. 

Relevância também presente para a comunidade científica, pois estimula o debate a 

respeito se os conceitos defendidos pela produção enxuta estão realmente sendo concretizados 

na prática nas construtoras que afirmam seguir os fundamentos desta filosofia. Corroborando 

com esta afirmativa, Dubey e Signh (2015) relatam que esta temática vem sendo discutida 

pela academia por mais de duas décadas, ressaltando sua importância para a competitividade 

entre as empresas e o desenvolvimento da economia. 

Com isso, destaca-se a importância do tema em termos econômicos e sociais. 

Econômicos, pois a partir do momento em que as construtoras conseguirem aplicar, de forma 

consistente, os princípios da construção enxuta, estas construirão suas obras de uma maneira 

mais racionalizada, ou seja, com uma menor quantidade de desperdícios, aproveitando melhor 

os seus recursos, podendo, assim, alavancar suas vendas. Com isso, a economia da região 

poderá ser beneficiada. 

Essa relevância é justificada, principalmente, quando se insere a temática no contexto  

econômico que se encontra o Brasil na atualidade, ou seja, com uma perspectiva de baixo 

crescimento para o ano de 2015, reflexo de uma baixa produtividade, como afirma matéria 

publicada pelo jornal “O estadão” em 18 de janeiro de 2015. 

Já em termos sociais, destaca-se a maior participação dos operários no próprio 

planejamento de obra, princípio este defendido pela produção enxuta. Proporcionando uma 
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maior valorização dos funcionários, refletindo na qualidade do trabalho prestado. Este fato é 

justificado por Castilho et. al. (2014) ao relatar que os conceitos do lean afetam a cultura da 

empresa, na qual as mudanças são mais difíceis de serem implementadas. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

A presente dissertação esta dividida da seguinte maneira: o primeiro capítulo iniciou 

com uma discussão sobre o setor da construção civil, destacando sua posição frente a outros 

setores, culminando no problema de pesquisa e os objetivos que irão solucionar esta 

problemática. Seguinte a isso, a justificativa de realização do trabalho, assim como a 

delimitação da pesquisa. O capítulo dois consiste no referencial teórico que dará suporte aos 

conceitos trabalhados nesta dissertação, os quais são: origem e características da produção 

enxuta, origem e características da construção enxuta e aspectos do setor da construção civil. 

O capítulo três apresenta a metodologia e o método de pesquisa utilizados. O capítulo quatro 

apresenta a análise dos dados; finalizando com o capítulo cinco, o qual aborda as 

considerações finais.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Depois de realizada a introdução desta dissertação, abordar-se-á neste capítulo os 

principais temas que compõem o estudo, ou seja, a discussão dos conceitos considerados 

básicos para o desenvolvimento desta pesquisa, para que assim os objetivos e o método deste 

trabalho possam ser melhor compreendidos. Primeiramente, será abordada a origem e 

características da produção enxuta; em seguida, será discutida a origem e características da 

construção enxuta; seguido da explanação a respeito do setor da construção civil; logo após, 

será retratado as ferramentas lean aplicadas a este setor; seguido da discussão das principais 

etapas que constituem o processo construtivo; finalizando o capítulo, será realizada uma 

explanação da literatura a respeito das causas que provocaram dificuldades e atrasos na 

implantação dos conceitos da construção enxuta. 

 

2.1 Origem e Características da Produção Enxuta 

 

Toda e qualquer organização, sendo ela de pequeno ou grande porte, gera algum tipo 

de produto, ou seja, toda empresa depende de sua função produção para criar valor. Desta 

feita, Hill (1994) e Slack (2002) acreditam que a função produção possui um melhor 

desempenho quando esta se organiza em simultaneidade com a estratégia corporativa e com o 

mercado no qual a empresa esta inserida. 

Segundo Arantes (2008), durante o século XX, destacaram-se três paradigmas 

dominantes, em que os modelos de produção e gestão das empresas se basearam. Para a 

autora, o primeiro paradigma que surgiu foi desenvolvido no século XIX e possuía como uma 

de suas principais características uma grande diversidade de produtos idealizados por 

profissionais autônomos e qualificados, conhecido como paradigma da produção artesanal.  

O segundo paradigma ficou conhecido como produção em massa, caracterizando-se 

por uma produção em alta escala de produtos padronizados que almejavam satisfazer um 

mercado amplo de consumidores, em oposição à produção artesanal que estava direcionada a 

classe alta. Já o terceiro paradigma, segundo a mesma autora, encontra-se no sistema de 

produção enxuta, (ARANTES, 2008). 

Boyer e Freyssenet (2002) argumentam que o paradigma da produção em massa 

tornou-se um padrão de gestão que teve seu domínio durante o século XX em praticamente 

todos os países industrializados, sendo este modelo eficaz durante o período em que o 



22 
 

mercado consumidor foi constante e abundante. Os autores defendem que essas empresas 

tinham a possibilidade de produzir sem restrição, antecipando vendas e formando estoques de 

produtos. 

Uma das principais características do taylorismo era a decomposição das atividades 

em tarefas simplificadas, esse conceito serviu de base para o desenvolvimento da produção 

em massa. Alfred Sloan e Henry Ford foram os precursores desse sistema de produção, 

utilizando essa técnica na General Motors e na  Ford Motor, respectivamente. A partir dos 

conceitos desenvolvidos por Taylor no estudo da administração científica, Ford desenvolveu a 

linha de montagem com a intenção de viabilizar a produção em  massa, sua principal intenção 

era padronizar e intercambiar as peças dos produtos, facilitando assim o processo de 

montagem, (WOMACK; JONES e ROOS, 1992). 

Junqueira (2006) afirma que ao término da segunda guerra mundial, com a sua 

indústria arrasada, os japoneses resolveram reconstruir o setor automobilístico baseado no 

modelo criado por Ford. Porém, ainda segundo este autor, havia a necessidade de adaptação 

deste modelo ao mercado japonês, ou seja, uma demanda menor, com pouco capital, e em que 

os clientes exigiam qualidade nos seus produtos. 

Conforme Henderson e Larco (1999) “os japoneses perceberam que para conseguir a 

variedade de produtos, as empresas tinham de produzir uma grande quantidade de cada tipo 

de produto, formando enormes inventários”.  Henderson e Larco (1999) complementam  

afirmando que com a rápida mudança das preferências dos consumidores, os inventários 

estavam  se tornando cada vez mais obsoletos, sendo o seu giro de estoque realizado apenas 

com a utilização de promoções.  

Para os autores supracitados, isto provocou o aumento nos custos de produção, 

podendo evidenciar altos índices de desperdícios. Womack et. al  (1992) corroboram 

dissertando que a realidade japonesa da época necessitava de uma procura limitada e obrigava 

uma necessidade de produtos diversos.  

Para Arantes (2008), este cenário foi palco do surgimento de um novo paradigma de 

produção, a Produção Enxuta (lean production), ou Sistema Toyota de Produção (STP), 

criado por Ohno (1997). O objetivo principal, segundo seu criador, encontra-se no aumento da 

eficácia da produção a partir da eliminação consistente e completa dos desperdícios. Este 

autor também argumenta que o aumento da eficácia esta intrinsecamente relacionada à 

constante perseguição pela melhoria no processo de fluxo, antes mesmo de buscar grandes 

investimentos em conversão. 
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Para Womack e Jones (2003, p.45) “contrariamente à linha de produção de Ford, que 

produzia milhares de carros diariamente, Ohno e seus associados alcançaram o fluxo contínuo 

em uma linha de produção de baixo volume, aprendendo a trocar  rapidamente as ferramentas 

de um produto para o próximo”. Womack e Jones (2003) relatam que a principal vantagem 

disto foi à redução do dimensionamento das máquinas, provocando assim a realização de 

passos distintos e adjacentes do processo, permitindo um fluxo contínuo do produto. 

“O Sistema Toyota de Produção (STP) revolucionou a indústria automotiva a partir de 

1950 com uma nova filosofia de gestão, que buscava melhorar o então consagrado sistema de 

produção em massa criado por Henry Ford”, (WOMACK et.al. 2004, p.86).  

Womack et.al. (1990) relatam que os profissionais japoneses da época objetivavam 

desenvolver um sistema que pudesse unir as vantagens da produção artesanal, com 

trabalhadores qualificados e ferramentas flexíveis para produzir o que o consumidor pedia, ou 

seja, pretendiam unir às vantagens da produção em massa, com o  elevado nível de produção e 

baixo custo.  

Na concepção de Rajent et. al. (2012) as aplicações da manufatura enxuta engloba 

uma série de práticas, técnicas e ferramentas que visam eliminar os desperdícios do sistema 

produtivo. Para estes autores, a eliminação dos desperdícios é um dos meios mais efetivos de 

aumentar a lucratividade de qualquer negócio. 

Para Picchi (2003) o Lean Thinking (pensamento enxuto) pode ser entendido como 

uma generalização do Sistema Toyota de produção. Segundo Womack e Jones (1998), este 

pensamento estabelece cinco princípios, são eles: valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, 

produção puxada e perfeição, ou melhoria contínua. Picchi (2003) considera esses princípios  

os  mais  amplos  e bastante aplicados em diversos setores industriais. 

Em se tratando do princípio valor. O lean thinking tem como objetivo a criação de 

valor para os clientes partindo da produção com custos mais baixos. Para tal, é preciso 

identificar todas as possíveis melhorias de processo qualificando pessoas, motivando, e 

incentivando-as, (LEAN INSTITUTE BRASIL, 2011). 

Ciarneniene e Vienazindiene (2014), defendem que é preciso identificar o que consiste 

valor para o cliente, os autores ressaltam a importância deste fato pois pode-se responder a 

perguntas como: o que os clientes desejam, quando e como eles preferem obter os produtos ou 

serviços, e qual a combinação de preço e qualidade almejada. 

Ainda em relação aos autores supracitados, os clientes apenas pagarão por aquilo que 

agregar valor ao produto, tudo o que for considerado desperdício não será considerado. Já 



24 
 

Pekuri at. al. (2014) defendem que o fluxo do processo que agrega valor deve atender as 

necessidades dos clientes de uma forma rápida e eficiente, garantindo um produto de 

qualidade. 

Dubey e Singh (2015) complementam afirmando que é a demanda por parte dos 

clientes que determinam o sucesso do negócio, ou seja, esses autores argumentam que as 

variáveis demandam a performance da organização são interdependentes, em que são os 

clientes que puxam o tempo de produção. Já Pekur et. al. (2014) alertam que este valor 

também deve ser criado para a sociedade, afirmando que o produto deve ser sustentável e que 

apresente um ciclo de vida duradouro. 

Procurando descobrir o que agrega valor ao cliente, Shingo (1996) identificou sete 

tipos de desperdícios relacionados às atividades que não agregam valor, sendo estes: 

superprodução, de espera, de movimentação, de estoque, de transporte, processo, e produtos 

defeituosos. 

A análise de todo o processo de produção, partindo das matérias-primas até a entrega 

do produto ao consumidor final, deve ser realizado com a intenção de sempre estar agregando 

valor ao consumidor. Para isso, é necessário identificar o fluxo de valor de cada produto, 

observando três tipos de ações que ocorrem ao longo de sua extensão, são elas: as que criam 

valor; aquelas que não criam valor, mas no momento são inevitáveis; e as ações que não criam 

valor e que precisam ser evitadas de forma imediata, (WOMACK E JONES, 1998). 

Já em termos de Fluxo contínuo, Rother e Harris (2002) acreditam que a produção em 

fluxo contínuo do produto é mais eficiente do que a produção em lotes. Estes autores 

defendem que ao se identificar o valor e definir a sua cadeia de valor, é preciso fazer com que 

as atividades que geram valor fluam. 

No que diz respeito à produção puxada, Womack e Jones (2003) afirmam que após a 

introdução do fluxo contínuo pode-se perceber que o tempo de concepção do produto ao seu 

lançamento reduz de forma considerável, além do mais, defendem que os sistemas enxutos 

podem fabricar qualquer produto, e em qualquer combinação. Estes autores dissertam que este 

é o pensamento básico da produção puxada, ou seja, permite que o cliente estabeleça a 

produção da empresa, produzindo, portanto, somente aquilo que é necessário, ao invés de 

empurrar os produtos, gerando estoques em demasia. Womack e Jones (2003) expõem que os 

clientes se tornam mais fiéis quando sabem que podem obter prontamente o produto desejado. 

Para que ocorra o sistema puxado, Jylha e Junilla (2014) alertam que as informações 

que são passadas pelos processos de produção, tendo início no cliente final, devem ser bem 
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gerenciadas. Os autores defendem que essas informações são muitas vezes perdidas, fazendo 

com que o valor que foi estabelecido pelo cliente não seja passado ao produto.  

O último dos cinco princípios diz respeito à melhoria contínua. No entendimento de 

Womack e Jones (2003) o processo de redução de esforços, tempo, espaço, custos e erros  

existe quando se oferece um produto que te como objetivo suprir as necessidades dos clientes, 

ou seja, a busca pela perfeição.  

Esses autores revelam que quando o valor flui rapidamente pelo processo sempre se 

expõe desperdícios que estão escondidos na cadeia de valor, e quando mais se puxar, mais 

restrições são reveladas para que estas possam ser removidas. Desta feita, a busca pela 

perfeição é constituída por um processo contínuo, ou seja, quanto mais se analisa o fluxo de 

produção, mais melhorias é possível realizar. Corroborando com esta afirmação, James at. al. 

(2014) relatam que a melhoria contínua esta intrinsecamente relacionada com a diminuição de 

desperdício, diminuição de retrabalhos, e a constante tentativa de diminuição da utilização de 

materiais. 

Para Danlbaar (1997), o lean segue o conceito de oferecer ao trabalhador mais de uma 

tarefa, permitindo a otimização de suas habilidades. O autor defende que para isto, é preciso 

integrar os trabalhos diretos e indiretos e encorajar a melhoria contínua. Como resultado, a 

Produção Enxuta consegue produzir uma ampla variedade de produtos, a baixos custos e com 

alta qualidade, utilizando para isso menos recursos de input quando comparado com a 

produção em massa tradicional.  

A seguir, o quadro 01 resume as principais características da Produção Enxuta. 
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Quadro 01 – Características da Produção Enxuta 

 

PERSPECTIVA 

 

AUTORES 

 

 

 

EQUIPE DE TRABALHO 

Liberdade do operário em atuar em panes referentes a linha de produção(Womack e Jones (1996), Peinerol 

(2007); 

Responsabilidade da equipe a jusante de puxar o processo Womack e Jones (1996); 

Necessidade das equipes trabalharem em um mesmo ritmo, com uma sequência correta Ruppenthal (2012); 

Pessoas modificadas, qualificadas e com iniciativa Lean Institute 2011, Hummels e Leed (2000); 

Otimiza o uso da habilidade da força de trabalho, dando aos trabalhadores mais de uma tarefa Danlbaar (1997); 

Equipe dinâmica e Polivalente (Womack et. al  1990); 

Equipe envolvida na modificação do método (Hummels e Leed 2000) 

Trabalho em grupo Green (2000); 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO/PRODUÇÃO 

Fluxo ininterrupto e contínuo Womack e Jones (1996); 

Sincronismo durante a produção Ruppenthal (2012); 

Melhoria dos processos (Lean Institute Brasil 2011); 

Menos recursos em cada entrada Danlbaar (1997); 

Reduzir os estoques em processo Shingo (1996); 

Eliminar ou reduzir tarefas (processos) que não agregam valor Shingo (1996)  

Produzir apenas o necessário para o momento Werner (2013); 

Eliminação das perdas Werner (2013), Shingo (1996), Koskela (2000), Ruppenthal et al 2000, Peinerol 

(2007),  Ohno (1997); 

Gerenciamento que proporcione a melhoria contínua Green (2000); 

Absoluta eliminação dos desperdícios Ohno (1997) 

Produção em fluxo contínuo mais eficiente do que produção em lotes (Rother e harris 2002); 

Maior capacidade e flexibilidade Peinerol (2007), Picchi (2003); 

                      (Continua) 
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PERSPECTIVA 

 

AUTORES 

 

 

 

CLIENTES 

Oferecer aos clientes o que eles desejam (Womack e Jones 1998); 

Proporcionar a melhoria contínua com o foco de satisfazer o consumidor final Scaffede (2002),  Lean Institute Brasil 2001, 

Koskela 1992); 

O valor é definido pelos clientes (Womack e Jones 2003); 

Criar valor aos clientes por meio de custos baixos (Lean Institute Brasil 2011); 

Clientes mais estáveis Womack e Jones (2003); 

Proporcionar valor aos clientes e sociedade Liker (2003); 

 

 

 

 

OUTROS 

Ampla variedade  de produtos Danlbaar (1997); 

Os sistemas enxutos podem fabricar qualquer produto em qualquer combinação Womack e Jones (2003); 

Consciência da gerência de sempre verificar as etapas do processo e analisa-las Lambert e Cooper (2000); 

Estrutura Organizacional mais estruturada Green (2000) 

Incentivar a melhoria contínua Liker (2003); 

Lay Out Compacto Werner (2013); 

                  Fonte: Autor (2015) 
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Esta sessão teve como objetivo descrever, de forma resumida, o processo de 

surgimento dos conceitos atrelados a Produção Enxuta iniciando a discussão com a temática 

do modelo de produção artesanal, seguido do surgimento e decadência da produção em massa, 

e culminando nos motivos e características que favoreceram o surgindo da Produção Enxuta, 

assim como relatando os princípios que norteiam essa filosofia.  

A partir da consagração mundial do sistema de produção introduzido pela Toyota, 

Lauri Koskela (1992), em suas pesquisas, montou um relatório técnico cuja finalidade 

consistia em uma proposta de aplicação desta nova filosofia de produção aplicada ao setor de 

construção civil, proposta esta denominada de lean  construction, ou Construção Enxuta, tema 

da próxima sessão. 

 

2.2 Origem e Conceito da Construção Enxuta 

 

Segundo Koskela (1992) a construção é caracteriza por ser uma indústria com séculos 

de existência, em que seus métodos tiveram origem em períodos antecedentes a análise 

científica. Porém, segundo o autor, com o término da segunda guerra mundial, várias 

iniciativas têm surgido com a intenção de entender os problemas deste setor, com o intuito de 

desenvolver soluções e melhorias. Koskela (1992) cita como iniciativas, a industrialização, 

tecnologias de informação aplicadas à construção, assim como a gestão da qualidade, 

ressaltando as iniciativas de cunho tático e operacional como as ferramentas de planejamento 

e controle, e dos métodos organizacionais. 

Ainda segundo o autor, a construção tem olhado ao longo de décadas para a indústria 

de manufatura a procura de soluções para minimizar os seus problemas, o autor ainda cita 

como exemplos a integração computadorizada, automação, mecanização, e tentativas de 

mudar relações contratuais organizacionais. Conte (2002) afirma que apesar do TPS ter sua 

origem no setor automobilístico, suas aplicações e princípios auxiliam as indústrias de todos 

os formatos, incluindo, portanto, a construção civil.  

Rezende et. al. (2013) destacam que essa indústria tem sido foco de preocupação no 

que tange a melhoria da qualidade e produtividade na operacionalização dos serviços, os 

autores argumentam que este fato é justificado pela acirrada competição no mercado, aliado a 

evoluções tecnológicas informacionais e gerenciais. Os autores complementam que nos dias 
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atuais a etapa executiva técnico-estrutural se apresenta como prioridade em detrimento da 

área de gestão, resultando em problemas relacionados ao nível de serviço do setor. 

Foi para sanar esta carência que surgiram os conceitos da Construção Enxuta. Desta 

feita, Arantes (2008) afirma que o lean  construction teve sua origem a partir da adaptação do 

lean production á indústria da construção, e possui como marco inicial a publicação do 

trabalho denominado “Application of the new production philosophy in the construction 

industry” produzido por Koskela (1992). A autora ainda complementa que logo após este fato 

foi criado o IGLC “International Group for Lean Construction.”. 

Ballard et. al. (2004) afirmam que a construção enxuta constitui-se de uma forma 

diferente de gerenciar as construtoras, possuindo assim características diferentes de gestão 

daquelas aplicadas nos setores de Arquitetura, Engenharia e Construção. Os autores ainda 

defendem que tal filosofia pode ser considerada como uma extensão da Produção Enxuta, pois 

também busca a maximização do valor e eliminação dos desperdícios. 

Daeyoung (2002) corrobora afirmando que a construção enxuta constitui-se de um 

sistema de produção de realização e gestão de projeto o qual valoriza a entrega de valor de 

forma confiável e rápida, e que incita ,tal como a produção enxuta, a crença nas relações de 

permuta entre tempo, custo e qualidade.  

Para Koskela (1992) existem dois modelos de produção na construção civil, um mais 

tradicional e outro regido pelos princípios da construção enxuta. Segundo este autor, o modelo 

tradicional define produção como um conjunto de atividades que transformam os insumos, ou 

seja, materiais, pessoas, informação e equipamentos, em produtos intermediários que 

posteriormente são transformados em produto final. Porém, para o autor, o modelo da 

Construção Enxuta se preocupa, principalmente, com as atividades de conversão de fluxo 

dentro do processo produtivo, sendo estes fluxos essenciais para o processo de produção. 

Koskela (1992, p. 67) afirma:  

A construção Enxuta assume que um processo consiste num fluxo de materiais, 

desde a matéria-prima até ao produto final, que é constituído por atividades de 

transporte, espera, processamento (ou conversão) e inspeção. As atividades de 

transporte, espera e inspeção não acrescentam valor ao produto final, sendo por isso 

denominadas atividades de fluxo. 

Corroborando com Koskela, Formoso (2002) acredita que a principal diferença entre a 

forma tradicional e a proposta pela construção enxuta encontra-se no campo conceitual. Para 

este autor, uma mudança importante para a quebra de paradigma é a introdução de uma nova 

forma de se compreender os processos anulando-se o conceito o qual defende que a edificação 

constitui-se apenas de um resultado da conversão de materiais em produtos. 
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Nesta perspectiva, Bertelsen (2004), discute o tema defendendo que a maioria dos 

canteiros de obra não apresenta uma área ampla de armazenamento, e quando existe, seu uso 

eleva os custos de transporte interno. Desta forma, o autor afirma que o gerenciamento de 

fluxo é bastante complicado de ser administrado devido à dinâmica do fluxo de trabalho, é 

função da construção enxuta buscar sanar este tipo de problemática. 

“Outra problemática recorrente é o desperdício, criado a partir de retrabalhos devido a 

problemas de projeto ou erros de construção, assim como as atividades que não agregam valor 

nos fluxos de material e no trabalho, tais como esperas, movimentação, inspeção, atividades 

duplicadas e acidentes”,(KOSKELA, 1992, p. 69). 

Nesta Perspetiva, Herrala et. al. (2012) argumenta que a filosofia lean apenas tem 

significado na construção se tudo o que gera valor para o cliente e  tudo que gera desperdícios 

forem considerados no ciclo de vida da obra. Sarah et. al. (2014) corrobora afirmando que 

deve-se buscar valor  nos processos, a autora defende que este fato não é alcançado apenas 

tentando reduzir custos ao máximo. 

Por meio dos princípios estabelecidos por Koskela, Solomon (2004) construiu um 

quadro que estabelece uma comparação entre as técnicas da construção enxuta e as da 

produção enxuta, ou seja, como as ferramentas do lean tradicional podem se relacionar com a 

construção. Esta comparação é apresentada no quadro 02. 
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Quadro 02 – Comparação de técnicas lean 

 

NÍVEL 

 

TÉCNICAS DE 

CONSTRUÇÃO ENXUTA 

 

METAS 

 

TÉCNICAS DE 

PRODUÇÃO ENXUTA 

RELACIONADAS 

 

I 

 

Cartões de Materiais Kanban 

Redução de estoques no 

canteiro; Puxar materiais de 

acordo com pedidos (no 

sentido contrário); 

 

 

Sistema Kanban; 

 

 

 

 

II 

Aumentar a visualização; 

Segurança contra falhas; área 

de trabalho visível; 

Aumentar o fluxo de 

trabalho por meio da 

prevenção de defeitos; 

Inspeção visual (Poka-

Yoke); 5S; Leiaute 

multifuncional; 

 

Ferramentas de 

gerenciamento da qualidade; 

Aumentar o fluxo de 

trabalho por meio de 

garantia de práticas da 

qualidade; 

 

Sistema de gerenciamento 

da qualidade e produtividade 

(TQM) 

Engenharia do produto 

simultânea 

Reduzir o tempo de ciclo; 

otimizar recursos; 

Operações padrão; troca 

rápidas de maquinários; 

 

 

III 

 

 

Last planner 

Puxar a atividade por meio 

de cronograma reverso; 

otimizar recursos a longo 

prazo; 

 

Sistema Kanban; 

Nivelamento de Produção; 

 

Planejamento de Condições 

do ambiente de trabalho 

Aumentar o fluxo de 

trabalho por meio de 

práticas de segurança; 

 

Verificação Toyota da linha 

de montagem 

Fonte: Solomon (2004) 

 

2.2.1 Princípios da Construção Enxuta 

 

Após a definição a respeito do que caracteriza a construção enxuta, é preciso abordar 

seus princípios, Koskela (1992) estabelece 11princípios  que norteiam esta filosofia, são eles: 
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2.2.1.1 Redução de atividades que não agregam valor 

 

Para Arantes (2008) este é o princípio fundamental da Construção Enxuta, a autora 

relata que esta característica consiste na redução das atividades que consomem tempo, 

recursos ou espaço, não contribuindo para agregar valor ao cliente. Ballard e Howell (2012) 

afirmam que quando o desperdício é eliminado, ou seja, tudo aquilo que não esta agregando 

valor, a produtividade aumenta, fazendo com que mais valor seja agregado ao produto final. 

Arantes (2008) cita dois exemplos: 

O primeiro relata o estudo e a elaboração de um arranjo físico do canteiro que 

minimize as distâncias entre os locais de descarga de materiais e o seu respectivo local de 

aplicação, reduzindo assim a parcela das atividades de movimentação que não agregam valor. 

Outro exemplo citado pela mesma autora, relaciona a fase de betonagem, nesta etapa 

utiliza-se um vibrador portátil em substituição de um convencional, permitindo que um 

trabalhador execute a tarefa em vez de dois. 

Gao e Low (2014) também ressaltam como exemplo  a importância das vias de acesso 

a construção estarem limpas e desimpedidas, pois estas melhoram  os fluxos, e 

consequentemente, reduzem os custos em transporte de materiais e pessoas.  

  

2.2.1.2 Melhorar o valor do produto por meio das considerações sistemáticas e 

requeridas pelo cliente 

 

Para Koskela (1992), este princípio estabelece que se deve identificar com clareza as 

necessidades dos clientes, tanto internos como externos, sendo que esta informação deve ser 

considerada na concepção do produto e na gestão da produção.  

Arantes (2008) relata que ao longo do processo do projeto, é preciso que se tenham 

dados referentes aos requisitos de preferências dos clientes, estes requisitos podem ser 

adquiridos a partir de pesquisas de mercado com os possíveis compradores, a autora também 

cita as avaliações pós-ocupação de edificações. 

“O cliente, seja ele interno ou externo, deve ter suas considerações questionadas, 

analisadas e implantadas sempre que possível, pois somente desta forma pode-se garantir sua 

satisfação pelo serviço realizado ou pelo produto ofertado”,(FORMOSO, 2002, p. 112). 
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2.2.1.3 Reduzir variabilidades 

 

Koskela (1992) relaciona três tipos de variabilidades. A primeira esta relacionada com 

o ponto de vista do cliente, ou seja, o que este considera como melhor. A segunda 

variabilidade esta associada ao tempo das atividades, quando maior for esse tempo maior será 

o número de variabilidades existentes, não aumentando o valor acrescentado a mesma. Ainda 

segundo o autor, a terceira variabilidade esta associada ao fluxo do processo, em que 

reduzindo a variabilidade, reduz a incerteza e aumenta a previsibilidade.  

Já para Isatto (2000) são vários os tipos de variabilidade, as quais podem estar 

relacionadas ao processo de produção (variações dimensionais de materiais); variedade na 

própria execução de determinadas tarefas, e variabilidades dos requisitos dos clientes. 

Arantes (2008) defende que a variabilidade tende a aumentar a parcela de atividades 

que não acrescentam valor e o tempo de execução, para a autora, por causa da interrupção de 

fluxos de trabalho, causada pela interferência entre as equipes. Isto ocorre, quando uma 

equipe fica parada ou precisa ser deslocada para outra frente de trabalho, em função de atrasos 

da equipe anterior.  

A autora cita como exemplo o fato ocorrido em seu estudo em que a equipe de 

alvenaria teve que ser deslocada para a execução de chapisco em outra frente de trabalho, 

porque houve um atraso na execução da estrutura. A segunda razão esta relacionada a não 

aceitação de produtos fora da especificação pelo cliente, resultando na repetição dos trabalhos 

ou na rejeição dos mesmos.  

 

 2.2.1.4 Reduzir tempo de Ciclo 

 

Kurek et. al. (2005) afirmam que para medir fluxos de processos, o tempo é a unidade 

básica de medição, assim como o fluxo de produção caracteriza-se por um ciclo de tempo o 

qual é representado como a soma de todos os tempos pertencentes ao processo produtivo. 

Arantes (2008) afirma que este tempo refere-se ao tempo necessário para que uma 

peça atrevesse um fluxo, e este são compostos pelo somatório dos tempos de processamento, 

inspeção, espera e transporte. A autora ainda apresenta algumas consequências ao diminuir 

esse tempo: entrega mais rápida ao cliente; redução da necessidade de elaboração de relatórios 

sobre procura futura; decréscimo da vulnerabilidade do processo produtivo relativamente ao 

pedido de alterações por parte do cliente; gestão facilitada dos processos, uma vez que os 
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lotes são menores e, portanto existem menos pedidos do cliente para acompanhar 

simultaneamente.  

 

 2.2.1.5 Simplificar e minimizar o número de passos e partes 

 

Koskela (1992) afirma que a simplificação pode possuir duas origens, a primeira 

refere-se à redução da quantidade de componentes presentes em um processo, já a segunda, 

relaciona-se a quantidade de passos ou partes presentes em um fluxo de trabalho. Formoso 

(2002) entende que quanto maior o número de passos ou partes em um processo maior será a 

quantidade de atividades que não agregam valor a esse processo ou produto, pois mais tarefas 

auxiliares serão necessárias para fornecer suporte á atividade ou produto.  

 

2.2.1.6 Melhorar a flexibilidade do produto 

 

Gao e Low (2014), definem esse princípio como a capacidade que a empresa possui de 

alterar o produto final de acordo com os requisitos impostos pelo cliente, tentando, ao 

máximo, minimizar os custos relacionados. Estes autores corroboram afirmando que na 

prática este princípio pode ser conseguido a partir da redução do tamanho do lote, da redução 

do tempo de ciclo, personalização dos produtos o mais tarde possível, assim como na 

possibilidade de formação da mão-de-obra tornando-a polivalente no que consiste ás 

mudanças. 

Arantes (2008) cita como exemplo desse princípio uma mudança em um apartamento 

utilizando um sistema construtivo com lajes planas, assim como do seu  arranjo físico, a 

necessidade de preocupação com a localização das vigas, tornando o produto flexível a 

mudança. A autora também cita o fato de algumas empresas utilizarem divisórios internas de 

gesso cartonado, aumentando assim a flexibilidade do produto sem comprometer a eficiência 

do sistema de produção. 

 

2.2.1.7 Melhorar a Transparência do Processo 

 

Gonçalves (2009, p. 134) afirma que “Na prática isto pode ser alcançado por meio  da 

colocação no local de trabalho de dispositivos e indicadores que facilitam a visualização da 
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informação, bem como a aplicação de programas de melhoria da organização e limpeza dos 

espaços como o 5S”.   

Este autor cita como exemplos práticos a remoção de obstáculos visuais, tais como 

divisórias e tapumes e emprego de indicadores de desempenho, que tornam visíveis atributos 

do processo, tais como nível de produtividade, número de peças rejeitadas, etc. 

 

2.2.1.8 Focar o controle do Processo Global 

 

Peneirol (2007) acredita que este princípio pode ser conseguido a partir da otimização 

da atribuição de autonomia às unidades de produção e do estabelecimento de uma relação 

cooperativa com os fornecedores em longo prazo.  

Cita-se como exemplo a paletização de blocos, com  isso, o custo da etapa de alvenaria 

pode ser significativamente  reduzido se houver um esforço integrado com o fornecedor. Caso 

a melhoria esteja relacionada ao processo geral, obtêm-se diversos benefícios, podendo citar: 

redução do custo de carregamento e descarregamento, entregas com  hora marcada e redução 

dos estoques na obra, (ARANTES,2008). 

 

2.2.1.9 Introduzir a melhoria contínua do processo 

 

“A melhoria contínua pode ser aplicada conjuntamente com outros princípios 

definidos por Koskela (1992), pois desta forma a organização possibilita o estabelecimento de 

vantagens competitivas sobre sua concorrência”, (KUREK, ET AL., 2005, p. 102). 

A alternativa que se apresenta mais promissora é a realização de melhorias da empresa 

a partir de etapas e continuamente, tendo em vista que a aplicação e manutenção dos 

princípios da construção enxuta são elementos complexos, (KOSKELA, 2000). 

 

2.2. 1.10 Balancear as melhorias no fluxo com as melhorias das conversões 

 

Ao se melhorar um fluxo sua necessidade de investimento em equipamento diminui, 

permitindo controlar de uma forma mais fácil a implementação de uma tecnologia de 

conversão (PENEIROL, 2007).  Koskela (2000a) descreve que a produção lean deve ser vista 

como uma perspectiva de fluxo, em que é preciso que seja eliminado os desperdícios relativos 
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aos processos de fluxo, destaque para a redução do tempo de processamento, redução da 

variabilidade e simplificação dos processos. 

Nesta perspectiva, Koskela (2000a) aborda que as melhorias de fluxo estão 

relacionadas com as melhorias de conversão. Este autor defende que melhores fluxos 

requerem menos capacidade de conversão, e portanto, menores investimentos em 

equipamentos; também argumenta que fluxos mais controlados facilitam a implementação de 

novas tecnologias na conversão; essas novas tecnologias acarretam menor variabilidade e, 

assim, benefícios no fluxo. Sendo assim, é preciso que exista um equilíbrio entre ambas. 

Arantes (2008) exemplifica relatando que para a melhoria no desempenho da execução 

de sistemas de paredes, com o a alvenaria de blocos cerâmicos, é preciso que haja um esforço 

na eliminação de perdas nas atividades de transporte, inspeção e armazenamento. A autora 

afirma que atingidos elevados níveis de racionalização, passa-se a avaliar a possibilidade de 

inovar em, termos de tecnologia, as atividades de conversão, como a utilização de divisórias 

leves ou painéis pré-fabricados. 

 

2.2.1.11 Referências de ponta (Benchmark) 

  

Para Carvalho (2008) benchmarking consiste num processo de aprendizagem a partir 

das práticas adotadas em outras empresas, tipicamente consideradas líderes num determinado 

segmento ou aspecto específico da produção. 

Após a caracterização da construção enxuta, ressaltando sua origem, principais 

características, e princípios, a próxima sessão tem como objetivo caracterizar o setor da 

construção civil. 

 

2. 3  Construção Civil 

 

A construção possui um papel fundamental para o desenvolvimento da humanidade, 

esta atividade é considerada uma das mais antigas que o homem vem realizando. De acordo 

com as transformações ,  as quais a humanidade passa, as edificações interferem na natureza 

para suprir as necessidades das civilizações, são essas necessidades que impulsionam o ser 

humano a desenvolver novas técnicas construtivas, (FABRÍCIO; MELHADO, 2002). 

Nessa mesma linha de discussão, os autores supracitados argumentam que as técnicas 

de construção tiveram sua origem a partir da observação da natureza, essa necessidade de 
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obter respostas do meio-ambiente surgiu com o anseio de tentar suprir necessidades de abrigo, 

locomoção, conforto, etc. 

Arantes (2008) defende que a real necessidade de construção surgiu apenas com o 

Império Romano, a partir dessa civilização, o ato de construir começou de forma mais 

sistemática, ou seja, organizada. Segundo a mesma autora, durante o período da Idade Média 

os projetos iniciavam praticamente ao mesmo tempo que os trabalhos em obras tinham o seu 

início, em que esse planejamento adaptava-se ao longo do trajeto da obra. Esta autora ainda 

cita que a separação entre a fase de projeto e execução apenas ocorreu no período histórico do 

Renascimento.  

Segundo o Inovacon (2005) é com o surgimento do paradigma de produção do 

Taylorismo que as ferramentas para a organização do trabalho tornam-se disponíveis, assim 

como os cronogramas de Gantt, primeira evidência de enxergar o todo da obra sendo 

edificado ao longo do tempo. 

Na visão de Lordsleem Jr. et .al. (1998a), a construção civil teve seu desenvolvimento 

tecnológico relacionado as inovações concebidas na construção habitacional, servindo de 

sustentação, portanto, para novos modelos de construção de edificações. Ainda na análise 

desses autores, no que diz respeito ao Brasil, a produção de edificações teve sua evolução 

realizada de forma diferenciada dos países mais industrializados. Para Farah (1984), o 

processo artesanal na indústria de construção no país durou até meados do século XX, 

caracterizando-se pela utilização predominante de materiais naturais (pedra, madeira e terra), 

e uso intensivo de mão de obra. 

Koskela (2000) reafirma este conceito defendendo que em contraste com a maioria das 

produções industriais, a construção permaneceu utilizando um  modelo de produção artesanal 

até a primeira metade do século XX, persistindo até a segunda metade do mesmo século. Este 

autor ainda afirma que esta evolução não ocorreu de forma similar á manufatura, em que a 

produtividade aumentou durante o século XX em detrimento das mudanças nos modelos de 

produção. 

Após esta breve explanação histórica, pretende-se conceituar e explicitar as principais 

características da construção civil. Com isto, Bertelsen (2004) defende que a construção é 

considerada um processo que não possui documentação, o qual ocorre como uma inter-relação 

entre um cliente complexo e dinâmico e um sistema de produção também complexo e 

dinâmico em uma disposição de produção temporária. 
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O setor da construção civil possui algumas características peculiares. O projeto de 

construção, por exemplo, caracteriza-se como uma organização temporária. Nesta perspectiva, 

Koskela (2000) aborda que essa natureza temporária se estende também a força de trabalho, 

ou seja, esta é contratada para um projeto particular, ao invés de permanente.  

O autor supracitado ainda defende que esta particularidade acaba refletindo a natureza 

única de um produto construído, chegando-se a conclusão que várias alternativas de produtos 

podem ser utilizadas, cada uma necessitando de um especialista para o projeto e para 

instalação de acordo com o canteiro de obra.  

Ainda na perspectiva de Koskela (2000), o conceito de canteiro de obra refere-se a um 

grupo de características que aumentam a incerteza e a complexidade da construção em 

comparação a outros modelos de produção. Este autor, em sua análise prática e teórica, chega 

à conclusão que o conceito de transformação é a base da construção, afirmando também que 

este fato se constitui como um dos seus problemas. 

Como se pretende caracterizar o setor da construção civil, a seguir será realizado a 

discussão a respeito das características deste setor segundo a visão de alguns autores.  

Messeguer (1991, p. 105):  

Essa indústria possui o caráter nômade, com produtos únicos e seriados. Sua 

produção é centralizada (operários móveis em torno de um produto fixo), ao invés 

da produção em cadeia. É uma industrial muito tradicional, a qual utiliza mão-de-

obra intensiva e pouco qualificada, sendo que o emprego desses funcionários tem 

caráter eventual e as suas possibilidades de promoção são escassas. 

 

Ainda para Messeguer (1991), suas construções são a céu aberto, seu produto é único, 

são aplicadas especificações complexas e muitas vezes confusas. Na indústria mais 

tradicional, as responsabilidades são dispersas e pouco definidas dentro da empresa. Este 

autor também cita que o grau de precisão com que se trabalha na construção, no que diz 

respeito a orçamento, prazo e conformidade, é menor do que em outras indústrias. 

Além dessas características supracitadas, Vrijhoef e Koskela (2005) caracterizam as 

particularidades desta indústria em três classes. Para estes autores, a construção civil é um 

ramo diferenciado quando se aborda o produto a ser produzido, as empresas que o produzem, 

e o processo produtivo necessário a produção. 

Os autores defendem que em relação ao produto, produzidos na forma de empreitadas, 

caracteriza-se como móvel, complexo, com ciclo de vida longo, grande investimento em 

capital e que possui a característica de causar impacto. Já no que diz respeito às empresas, 
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estas se caracterizam pela diversidade de construtores, tanto em relação a dimensão quanto a 

especialidade, assim como no diferente grau de formação do seus trabalhadores. 

Ao passo que o processo produtivo é classificado em uma subdivisão com três 

características fundamentais, são elas: local de produção fixa, produção única e organização 

temporária. Arantes (2008) defende que essa característica da construção de se desenvolver 

em um local fixo, proporciona  incertezas que variam de local para local, destacando-se o tipo 

de solo, ação sísmica, clima do local, e especificações legais. 

Ainda de acordo com a autora supracitada, a especificidade do produto é resultado de 

um projeto específico e adaptado aos requisitos do cliente, assim como do contexto em que 

ocorre a produção, podendo variar em relação ao local, ambiente e situação econômica. 

Outra característica marcante na indústria da construção civil trata-se do seu processo 

produtivo, ou seja, o modelo de transformação. Segundo a ótica de Koskela (1992), este 

modelo também é conhecido como modelo de conversão, o qual este baseado em noções de 

organização e gerenciamento. Para este autor, o devido modelo baseia-se na conversão de 

entradas em saídas, em que o processo de conversão pode ainda ser subdividido em 

subprocessos, os quais também trabalham com a conversão. A figura 01 representa esse 

modelo. 

 

Figura 01: Processo de produção convencional baseado no modelo de conversão 

Fonte: Koskela  (1992). 

A principal característica do modelo de conversão baseado na transformação é o fato 

de que o trabalho pode ser realizado em partes divididas e gerenciado na perspectiva de que 

essas partes são independentes entre si. A partir dessa divisão, tem-se a possiblidade de alocar 

responsabilidades internas e externas ás áreas de trabalho, facilitando assim o gerenciamento 

de contratos e não o gerenciamento do fluxo de produção. As partes contratadas ficam com a 

responsabilidade de gerir a produção, caso todos cumpram com suas obrigações (segundo o 
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ponto de vista do modelo), o projeto obterá sucesso. Porém, quando algo de errado ocorre, 

toda a estrutura tenderá a entrar em colapso (BALLARD, 2000). 

Koskela (1999) ressalta duas principais deficiências neste modelo. A primeira refere-

se ao fato do não reconhecimento de outros fenômenos ocorridos durante a produção que 

estão além das transformações (espera ,  movimentação, inspeção). A outra deficiência retrata 

o não reconhecimento que as atividades de transformação possuem de atribuir valor ao 

produto final, mas sim a conformidade deste produto com as necessidades do cliente.   

Ainda em seu estudo, Koskela (1999) aponta as principais lacunas do modelo de 

conversão. A primeira lacuna esta relacionada, segundo o autor, a existência de atividades que 

compõem os fluxos físicos entre as atividades de conversão (fluxos de materiais e mão de 

obra) que não são explicitamente consideradas. Neste aspecto, Arantes (2008) advoga que 

muito do tempo que se gasta pelos trabalhadores está nas operações que não agregam valor, a 

autora cita: transporte, espera por material, retrabalhos, etc. 

A segunda lacuna para Koskela (1999), relaciona-se ao fato do acabar sendo o controle 

da produção e esforço de melhorias nos subprocessos individuais ao invés do sistema de 

produção como um todo. Arantes (2008) cita como demonstração a realização de um novo 

sistema de paredes verticais em uma obra no lugar da alvenaria convencional. A autora 

defende que esta troca pode aumentar a produtividade da atividade denominada “execução de 

paredes”, mas pode não proporcionar um impacto relevante na melhoria da eficiência do 

processo como um todo, se o tempo gasto em atividades que não agregam valor não diminuir. 

A última Lacuna, segundo Koskela (1999), a não consideração dos requisitos dos 

clientes pode ocasionar a fabricação de produtos inadequados, portanto, é preciso considerar 

as demandas dos clientes tanto interno como externo. Mais uma vez Arantes (2008) explicita 

o exemplo de se construir um edifício de apartamentos de forma eficiente, mas que ao mesmo 

tempo não agrega valor de mercado por não atender aos requisitos dos clientes, ou seja, dos 

potenciais compradores. 

  Apesar de tais lacunas relatadas anteriormente, Filho (2012) afirma que a indústria da 

construção civil, passa por um momento de transição, em que empresas deste subsetor de 

edificações, têm procurado investir em sua melhoria dos processos de produção, em 

detrimento das crescentes pressões do mercado. Este autor cita como principais parâmetros 

dessas pressões: a falta de um sistema contínuo e seguro de financiamento para o sub-setor, o 

aumento das exigências feitas pelos clientes, a baixa qualidade das construções, queda de 

prédios, e a entrada de empresas estrangeiras no subsetor. 
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Nesta mesma perspectiva, Rezende et. al. (2013) defendem que o setor vem mantendo 

prioritariamente os moldes tradicionais de execução, principalmente no que se refere à gestão 

de pessoas. Os autores supracitados ainda comentam a respeito das inovações de 

equipamentos, e para tal tomam o contexto brasileiro como parâmetro, estes citam a questão 

dos altos custos, creditando, desta feita, a minimização do problema em investimentos de 

técnicas gerenciais, adotando assim paradigmas que favorecem as relações de trabalho. 

Após uma breve visão a respeito do setor da construção civil, a próxima sessão tem como 

objetivo relacionar as principais ferramentas lean aplicadas a este setor. 

 

2.4 Ferramentas lean aplicadas na construção civil  

2.4.1 Planejamento 

 

Na visão de Ballard e Howell (1996), todo processo existente em um projeto precisa 

ser controlado. Estes autores afirmam que na gestão tradicional os resultados são medidos em 

termos de custos e prazos, desta feita, estes indicadores apenas poderão ser verdadeiramente 

utilizados para decisões em projetos dinâmicos se o respectivo sistema de gestão estiver sob 

controle.  Desta feita, os autores supracitados concluem que para uma gestão eficaz é preciso 

que o planejamento do projeto seja confiável. 

Bernardes (2001) apresenta os diferentes níveis de planejamento que são baseados em 

níveis gerenciais. Para este autor, o primeiro destes constitui-se do planejamento de longo 

prazo, o autor afirma que por causa do ambiente da construção, este modelo de planejamento 

apresenta baixo grau detalhamento de atividades.  

Salomom (2004) afirma que este plano é constituído por um plano geral (Master 

Pulling Schedule), funcionando como um calendário total do projeto, assim é definido, a 

partir do projeto inicial, o qual esta de acordo com os requisitos do cliente. Sua maior 

preocupação encontra-se nas metas chave do projeto. 

Segundo Gao e Low (2014), a utilização do planejamento de longo prazo é condizente 

com a filosofia da Toyota, ou seja, as decisões de uma empresa devem ser baseadas em um 

gerenciamento que foi estabelecido em longo prazo. 

Formoso et. al. (1998), corrobora este pensamento afirmando que as datas marco 

devem ser estabelecidas, demonstrando assim, o início e o fim de grandes etapas da obra, o 

autor cita como exemplo a data de início e término da  etapa estrutura, de vedações externas, 

alvenaria, entre outras. Ballard e Howell (1997) relatam que a partir desse planejamento são 
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elaboradas as estimativas de orçamento, assim como a previsão dos grandes grupos de 

atividades. 

O gráfico de Gantt, a rede de precedências e a linha de balanço são exemplos de 

técnicas que auxiliam na programação do planejamento de longo prazo, (LAUFER e 

TUCKER, 1987). 

Na visão de Pacheco (2006), a linha de balanço, em termos conceituais, representa um 

sistema ortogonal bi dimensional de eixos coordenados. Nesta perspectiva, o autor afirma que 

um dos eixos representa a variável tempo, ficando o outro eixo com a repetição das unidades 

(pavimentos). O autor ainda ressalta que a unidade de repetição designa a quantidade de 

trabalho presente em uma subdivisão do edifício, em que o plano elabora o ritmo de variáveis 

necessárias para a finalização do edifício. 

O segundo passo do planejamento é o de médio prazo. Bernardes (2001) afirma que 

este planejamento é conhecido como planejamento tático ou lookhead planning, sua função é 

vincular as atividades estabelecidas no longo prazo com as do planejamento de curto. Para 

Arantes (2008) o principal objetivo consiste que todos os participantes apoiem e 

compreendam o plano, o qual deve ser desenvolvido do final para o início, por meio da 

técnica pull, determinando assim a quantidade de tempo disponível. 

Formoso et. al. (1999a) corrobora afirmando que essa fase do planejamento é 

considerada como um segundo nível do planejamento  tático, vinculando as metas fixadas no 

plano mestre com aquelas estabelecidas no curto prazo.  

Ballard (2000) sugere que neste nível o planejamento seja móvel, sendo por esta razão 

denominado Lookhead Planning (planejamento olhando para frente) para caracterizar a forma 

com que o planejador deve executar as funções deste nível. Coelho (2003) defende que a 

possibilidade de utilização de horizontes de planejamento de até quatro meses, com ciclos de 

replanejamento mensais, para obras lentas ou com baixo grau de incerteza. Ressalta-se que o 

horizonte de planejamento é maior que o ciclo de controle. 

Bernardes (2001) relata que o planejamento de médio prazo consiste de uma 

ferramenta essencial para a melhoria do desenvolvimento do planejamento de curto prazo. O 

autor explica que isto ocorre, pois é no planejamento de médio que os fluxos de trabalho são 

analisados, visando assim uma sequência de atividades que reduza a parcela destas que não 

agregam valor ao processo produtivo. 

Ballard (2000) comenta que esta ferramenta trabalha com a função de moldar a 

sequência do fluxo e da taxa de trabalho, assim como combina o fluxo de trabalho com a 
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capacidade. O autor ainda relata que o Lookhead Planning tem a função de decompor o 

cronograma geral das atividades em pacotes de trabalho e operações, desenvolve métodos 

detalhados para executar a atividade, como também atualiza e revisa o cronograma de nível 

geral de acordo com a necessidade. 

Tommelein e Ballard (1997) complementam ressaltando que as atividades contidas 

nesse planejamento devem descrever o processo de construção utilizado pela empresa, 

incluindo as especificações e métodos construtivos, assim como a identificação dos recursos 

disponíveis no canteiro, e as restrições relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Coelho (2003) afirma que a redução da propagação do fluxo de incerteza é gerada pela 

proteção da produção, pois com isto identifica-se a causa raiz do problema. O autor prossegue 

argumentando que com a redução da incerteza ocorre à diminuição dos estoques, assim como 

as possibilidades de melhores negociações e parcerias com fornecedores, podendo aumentar a 

confiabilidade e previsibilidade do cumprimento dos prazos de execução, reduzindo os 

tempos e proporcionando economia financeira. 

Por último, tem-se o planejamento de curto prazo. Este é mais conhecido como 

planejamento operacional, este possui como função apresentar as tarefas a serem realizadas e 

suas respectivas equipes. O prazo para a realização da atividade pode ser diário, semanal, ou 

quinzenal. Uma ferramenta bastante utilizada para esta etapa do planejamento é o Last 

Planner. 

Nesse planejamento as equipes são designadas para os pacotes de trabalho realizando a 

negociação junto aos responsáveis por cada equipe (mestre de obras, encarregados, 

empreiteiros) todas as tarefas que precisam ser realizadas no próximo período, assim como 

sua sequência, carga de trabalho e prazos de execução de cada pacote de trabalho, 

(TMOMMELEIN e BALLARD, 1997). 

Ballard e Howell (1997) também afirmam que o planejamento de curto prazo é 

caracterizado por ter objetivos operacionais. Neste nível de planejamento aplica-se o 

mecanismo da produção protegida. Os autores supracitados discorrem que esta técnica tem 

como intenção aumentar a confiabilidade de previsão do planejamento e a redução da 

incerteza relacionada à execução do trabalho, pois apenas os pacotes que possuem seus 

requisitos de precedência satisfeitos são executados. Este mecanismo, juntamente com o 

Lookhead Planning, constitui o sistema Last Planner. 
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Segundo Pestana et.al. (2014), este sistema promove uma gestão da informação eficaz 

pois permite uma identificação prévia dos recursos necessários para a realização das tarefas , 

evitando assim problemas que possam atrasar estas  atividades. 

O trabalho do último planejador é caracterizado como de pouca ou nenhuma 

flexibilidade, assim como é suficientemente detalhado para que dúvidas não possam existir de 

como deve ser realizado este plano, sendo necessário direcionar suas instruções aos 

responsáveis pela execução das tarefas. Os pacotes de trabalho são designados 

especificamente para cada equipe. (MARCHESAN, 2001). 

Ballard (1994) acredita que o percentual de produção concluída (PPC) constitui-se de 

um dos principais indicadores utilizadas pelo Last Planner. Este autor afirma que o PPC é 

calculado a partir da razão entre as atividades planejadas e completadas sobre as atividades 

planejadas. Ballard (2000) advoga afirmando que quanto maior for o PPC, mais trabalho foi 

realizado de uma maneira correta com os recursos disponíveis. 

O autor supracitado ainda aborda mais dois tipos de indicadores utilizados nesta etapa 

do planejamento, indicadores estes que são derivados do PPC, são eles: PPCQ (parte da 

produção concluída com qualidade) e o PPCS (Parte da produção concluída com segurança). 

 

2.4.2 Gerenciamento Visual 

 

Outra técnica proveniente da produção enxuta a qual se faz uso na construção é o 

gerenciamento visual. 

Galsworth (2004, p. 112) afirma:  

 

A função do enfoque visual é identificar e eliminar problemas de informação com a 

utilização de soluções visuais que cubram todas as áreas de trabalho e ambientes. O 

visual da área de trabalho é um ambiente de trabalho auto organizado, 

autoexplicativo, autor regulamentado, e auto melhorado, no qual o que deve ser feito 

é feito todas às vezes no tempo certo. Devido aos dispositivos visuais, ele apresenta 

informações vitais, de maneira visual, junto ao fluxo do trabalho, para que seja 

possível dizer o que é necessário saber apenas ao olhar. 

 

Para Wiginescki (2009), podem-se denominar os controles visuais como controles 

sensoriais, pois a identificação rápida e fácil dos desperdícios, assim como de qualquer outro 

problema no processo auxilia na melhoria contínua. Os controles visuais também podem ser 

entendidos como controles sensoriais. O autor argumenta que a identificação rápida e fácil de 

desperdícios ou de qualquer outro problema de processo ajuda a permitir e a promover 

atividades de melhoria contínua. 
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Na concepção de Gao e Low (2014b), o controle visual utiliza sinalizações que 

demonstram, marcam, documentam e reportam  tudo o que ocorre no processo produtivo, de 

maneira que seja possível identificar o estado das operações e das regras de operações. Este 

autor cita como exemplo o painel de controle visual ou painel de comunicação, utilizado para 

informar sobre o estado do processo e os seus problemas. 

Arantes (2008) aborda a questão da importância dos desenhos de projetos, 

procedimentos de trabalho, calendarização de atividades, no sentido que estes devem estar 

visíveis aos trabalhadores, desta feita, estes podem ter uma noção do ponto em que se 

encontram, se estão cumprindo o planejado, e se há necessidade de uma maior aceleração nos 

processos. A autora também cita como exemplo de gestão visual os avisos colocados no chão 

de fábrica que alertam a respeito de perigos ou pontos de descarga. 

 

2.4.3 Just-in-time (JIT) 

 

Para Vrijhoef e Koskela (2000, p. 34) “O conceito JIT surgiu na Toyota nos anos 70 

constituindo-se em um dos pilares do Toyota Production System (TPS). Esta metodologia teve 

como intuito regular as entregas de materiais por parte dos fornecedores, passando estas a ser 

efetuadas na quantidade certa, no tempo certo e no resultado da redução drástica dos 

estoques”. 

Na visão de Liker e Meier (2006), o JIT constitui-se de um sistema logístico de 

entrega de um determinado item ou de subitens que serão agregados a um produto, no 

momento da aplicação ao produto que esta sendo elaborado. Os autores defendem que essa 

filosofia é utilizada pela produção puxada, ou seja, os itens são requeridos a partir da 

necessidade de operação subsequente, esses itens são entregues no momento de sua aplicação, 

o limite seria a eliminação total dos estoques. Ainda segundo Liker e Meier (2006), o JIT 

utiliza o kanban como uma ferramenta de cunho visual de ordenação logística, desde a 

produção até a entrega do item ou conjunto de itens na produção de um produto. 

Pheng (2011) defende que a operação do JIT apresenta sete princípios: eliminação de 

desperdícios, sistema puxado – kanban, fluxo contínuo de trabalho, controle total da 

qualidade, compromisso da alta administração e dos empregados, relação de longo prazo com 

fornecedores e melhoria contínua dos processos – kaizen. Já Werner (2013) defende a 

importância do trabalho padronizado para o JIT, este autor afirma que padronizar significa 
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proporcionar estabilidade ao processo, tendo em vista que as atividades devem ser realizadas 

sempre na mesma sequência e em um mesmo intervalo de tempo. 

 

2.4.4 Kanban 

 

Para Corrêa e Gianesi (1993), o sistema Kanban consiste em uma das principais 

formas de se operacionalizar o sistema puxado de produção, considerado, portanto, uma 

ferramenta fundamental para a aplicação da filosofia do Just in time. 

Para Stefanelli (2010), a utilização do Kanban na produção puxada aborda um sistema 

de informações que tem como intuito controlar toda a fábrica, isto inclui a autorização da 

produção, do transporte, assim como a informação dos componentes da produção por meio  

de cartões. A autora explicita que a produção ou retirada de peças de um processo apenas é 

realizada quando há cartões kanbans, sempre na quantia estabelecida por esses cartões. 

Junior e Filho (2010, p. 80) afirmam: 

 

Kanban é uma palavra de origem japonesa que significa “cartão”. Esta ferramenta 

consiste  em um dos sistemas mais simples de controle de operações que se conhece 

e está entre um dos sistemas primários do TPS. O Kanban tem a função de controlar 

a quantidade e altura necessária de entrega de produtos, o funcionamento básico 

desta ferramenta consiste na criação de um sistema de cartões que sinaliza a 

necessidade de encomenda de material. 

 

No pensamento de Liker e Meier (2006), o Kanban é uma ferramenta da Produção 

Enxuta que utiliza o elemento visual de gerenciamento de estoques (identificação, 

organização e suprimento, sendo seu conceito principal baseado na redução dos estoques. 

Esses autores defendem que essa redução é influenciada pelo balanceamento das quantidades 

e sincronismo das operações, afirmando que esta ferramenta estabelece o conceito de 

armazenagem por supermercado na produção puxada. 

Já Narusawa e Shook (2009) afirmam que o Kanban  funciona como um  dispositivo 

sinalizador que possui o objetivo de fornecer a autorização e instrução para a produção e a 

movimentação de itens (materiais) em um sistema puxado. Esses autores relatam que existem 

diversos tipos de kanbans, entre eles está o de produção (auxilia no processo de produção) e o 

de retirada (auxilia na movimentação). 

Stefanelli (2010) comenta que a abordagem tradicional, ou seja, o sistema empurrado, 

tem como principal objetivo a busca pela eficiência de cada processo, segundo esse 

pensamento, para que essa eficiência ocorra, é preciso proteger cada processo de qualquer 
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parada causada por um processo anterior a partir de estoques amortecedores. A autora ainda 

afirma que no caso de sistema puxado (Just in time), um dos principais objetivos consiste em 

expor os problemas do sistema, fazendo com que estes se tornem  evidente e gerem ações para 

que estas problemáticas possam ser corrigidas. A figura 02 representa essas diferenças. 

 

 

               Figura 02: Diferença Gráfica entre  a abordagem tradicional e o sistema puxado 

              Fonte: Slack et. al. 1999. 

 

Ainda na visão de Stefanelli (2010), o cartão Kanban é a forma como o processo 

denominado “cliente” avisa ao processo “fornecedor” que  esta precisando de mais peças, 

desta feita, o recebimento de um ou mais cartões Kanban disparam a produção de quantas 

unidades produzir. 

Arantes (2008) relata que na construção civil o Kanban tem sido muito utilizado na 

etapa de alvenaria, principalmente na produção de argamassa, no controle de tijolos, cimento, 

areia, e nos matérias de almoxarifado. 

 

2.4.5 Jidoka 

 

Thompson (2009) descreve o Jidoka como uma ferramenta comumente chamada de 

automação, que significa automação com inteligência humana. Esta ferramenta alerta a 

respeito das causas dos problemas, tendo em vista que o trabalho é interrompido 

imediatamente quando uma anomalia ocorre. Este autor defende que os equipamentos 
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possuem a capacidade de distinguir peças boas de peças ruins autonomamente, sem a 

necessidade do monitoramento de um operador. 

Já para Arantes (2008) o Jidoka não esta  restritamente relacionado a máquinas, em se 

tratando de TPS, o Jidoka também esta relacionado à sua aplicação em linhas de produção que 

são operadas por trabalhadores. A autora defende que neste caso, os operários possuem a 

liberdade de paralisar a produção quando detectarem alguma anormalidade. 

Thompson (2009) argumenta que o Jidoka geralmente tem como ferramenta suporte o 

Andon, um sistema de gerenciamento visual que mostra o estado das operações de uma 

determinada área, a partir de uma sinalização, e avisa quando um processo detecta uma falha. 

Gao e Low (2014b), corroboram argumentando que para a implantação desse tipo de 

ferramenta é fundamental  haver  treinamento e empowerment da mão-de-obra , para que 

assim o próprio operário possa adquirir a cultura da melhoria da qualidade. 

 

2.4.6 Andon 

 

Para Ohno (1997) o objetivo principal da automação é a busca constante pela 

eliminação da superprodução, evitando a produção de produtos com defeitos. Para que isto 

ocorra, Ghinato (1996) argumenta a respeito da necessidade de fornecer autonomia aos 

operários na intenção de assegurar um fluxo contínuo e sincronizado da produção. 

Ainda na visão de Ghinato (1996) a principal função da automação é a possibilidade 

de detectar anormalidades no processo produtivo, provocando a paralisação da produção para 

a aplicação da imediata ação corretiva. Fato este conseguido a partir da ferramenta 

denominada de Andon. 

 

  Souza (2010, p. 78) argumenta: 

 

O Andon é uma ferramenta gerencial cuja função principal é a identificação de 

problemas na linha de produção. Seu funcionamento ocorre a partir do acionamento 

de um dos seus três interruptores que acionam as luzes do painel. A cor verde 

quando acesa, indica que o serviço está sendo executado sem paradas, a cor 

vermelha indica o contrário, o sistema está parado e a equipe consequentemente 

também. A cor amarela  alerta que o sistema irá parar se não houver interferência.  

 

Corroborando com este pensamento, Narusawa e Shook (2009) complementam que o 

Andon constitui-se de uma ferramenta de gerenciamento visual a qual informa as operações 

em cada ambiente e alerta imediatamente sempre que algo desconforme ao processo ocorrer. 
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 Monden (1984) explica que além de ser uma ferramenta de gerenciamento visual, o 

Andon também consiste de um sistema de supervisão. Segundo o autor, esse sistema indica 

quando um operador para a linha de produção por algum problema, ou porque não conseguiu 

finalizar suas tarefas dentro do ciclo de trabalho estabelecido. 

“Quando analisado sob o ponto de vista da manutenção de equipamentos, o Andon 

possui a função de indicar onde o problema ocorreu, para que assim este seja resolvido 

imediatamente” (SUZAKI, 1987, p. 89).  

Koskela (2000) aponta alguns benefícios proporcionados por esta ferramenta, tais 

como: melhoria na comunicação, prevenção de paradas na linha de produção, alcance do 

fluxo contínuo, aumento na transparência no controle dos processos e promoção da 

automação.  

Complementando tais benefícios, Kemmeler et. al. (2007) afirma que o Andon torna 

transparente as deficiências do processo de gestão da produção, as falhas que não eram 

detectadas anteriormente passam a ser identificadas, e portanto, combatidas. 

 

2.4.7 Cinco S  

 

Para Kojo e Brandalize (2006) o programa 5S teve seu início a partir da década de 50, 

nesta época uma equipe de professores japoneses lançaram um método cujo intuito consistia 

em combater os desperdícios , visando assim otimizar os poucos recursos existentes em um  

país destruído pela guerra. 

Na visão de Gonzales (2002), este programa constitui-se uma ferramenta simples de se 

implantar, obtendo retornos rápidos, sendo seu principal objetivo deixar o ambiente livre de 

materiais inúteis, organizado, limpo e seguro. 

Para Liker e Meier (2006, p. 100):  

 

Metodologia organizacional utilizada para eliminar desperdícios, a partir de cinco 

quesitos básicos, cuja fonética em japonês inicia-se pelo som representado pela letra 

esse (S), as quais são: selecione e descarte os itens que são raramente utilizados; 

simplifique, organizando e criando um lugar para cada coisa; submeta à limpeza 

cada uma das coisas que organizou; saliente a padronização dos procedimentos de 

manutenção dos três primeiros quesitos; sustente a disciplina por meio  de auditorias 

regulares. 

 

 

 

Já Narusawa e Shook (2009) definem o programa 5S como demonstrado no quadro 

03: 
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Quadro 03 – 5S 

Senso O QUE SIGNIFICA 

 

UTILIZAÇÃO 

Propõe a separação dos itens desnecessários dos necessários. Objetos 

desnecessários devem ser descartados, diminuindo assim a quantidade de 

obstáculos no local de trabalho; 

 

ORGANIZAÇÃO/ARRUMAÇÃO 

Após descartar aquilo que é desnecessário, deve-se organizar os itens 

necessários de uma forma ordenada, proporcionando uma localização 

fácil, na sequência de consumo ou uso. Desta feita, evita-se movimentos 

desnecessários; 

 

LIMPEZA 

Relaciona-se não apenas a limpeza em si da área de trabalho ou dos 

equipamentos, mas também a inspeção da área para detectar alguma 

anormalidade. Pretende-se com isso tornar a limpeza uma parte 

integrante do trabalho diário e não uma atividade pontual; 

 

SAÚDE/SEGURANÇA 

É a consciência voltada para a conservação da saúde e da segurança;  

 

 

AUTODISCIPLINA 

É a consciência que se deve ter em relação a seus próprios atos. Refere-se 

à manutenção dos princípios anteriores, tendo em vista que uma vez 

implementados, estes devem ser encarados como uma nova forma de 

trabalhar. 

Fonte: Adaptado de Narusawa e  Shook  (2009) 

 

Gongalez (2002) explicita que em se tratando do setor de construção civil, a técnica do 

5s faz uso de outra sigla. O autor afirma que o programa recebe o nome de “D-Olho na 

Qualidade”, em que os sensos são classificados da seguinte maneira: D-Descarte,O-

Organização,L-Limpeza,H-Higiene e Segurança, e O-Ordem mantida. 

Ressalta-se que a filosofia da construção enxuta não esta caracterizada apenas pela 

aplicação de uma ou mais das ferramentas citadas anteriormente, é preciso que estas estejam 

relacionadas entre si, assim como com toda a filosofia e conceitos que regem o Lean 

Production.   

Ciarniene e Vienazindiene (2014) corroboram  afirmando que para o desenvolvimento 

desta filosofia é preciso mais que a simples aplicação de ferramentas e técnicas, a empresa 

deve considerar esta filosofia de uma maneira holística, desenvolvendo disciplina e uma 

cultura de melhoria contínua.  

Já Dubey e Singh (2015) defendem que para a plena aplicação dos conceitos lean, é 

preciso que a empresa pratique os seguintes aspectos: just in time, estimule o comportamento 

lean  na empresa, Total Quality Control (TQM), trabalho em equipe, suporte da alta gerência, 
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e que a empresa desenvolva um sistema que proporcione informações em tempo real da 

produção. 

Foi pensando nesta perspectiva que surgiu o conceito da casa Toyota de produção. 

Segundo Liker (2005) Fujio Cho desenvolveu um conceito simples para representar a filosofia 

Lean (uma casa), segundo o autor existem diferentes formas de representar esta casa, porém 

os fundamentos permanecem  iguais. Como os conceitos a respeito das ferramentas já foram 

comentados, será descrito apenas os elementos que compõem esta casa. 

Para o Lean Institute Brasil (2007), a casa STP esta estruturada a partir da fundação, a 

qual possui o objetivo de fornecer sustentação a toda estrutura acima, este instituto refere-se a 

questão da qualidade como quesito fundamental para adquirir estabilidade. Em seguida, tem-

se os pisos, parte na qual os pilares se encontram, os pisos são representados por: heijunka, 

padronização do trabalho e melhoria contínua (Kaizen). O Instituto também aborda os pilares 

como sendo os responsáveis por sustentar o telhado, sendo eles representados pela filosofia do 

Just in Time e o Jidoka. Por último, tem-se o telhado, o qual representa os objetivos do 

sistema como um todo, indicando a obtenção de maior qualidade, menor custo e menor Lead 

Time da produção. 

 

A figura 03 representa a estrutura da casa Toyota. 

 

 

                         Figura 03: Casa do Sistema Toyota de Produção 

                       Fonte: Lean Institute Brasil (2007) 
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2.5. Processos Construtivos 

 

Considerando que um dos objetivos desta dissertação é elencar as causas que 

provocaram atrasos no processo de construção dos objetos de pesquisas (edifícios em estudo), 

faz-se necessário uma discussão básica a respeito desses processos. Desta maneira, esta sessão 

tem como função caracterizar o conceito de sistema construtivo, para que assim haja uma 

discussão básica a respeito das principais etapas do processo de construção. Abordando assim 

a fundação, estrutura, alvenaria. 

Na perspectiva de Ferreira (200-), pode-se conceituar um sistema construtivo como 

um sistema de produção em que o produto final é o edifício. Para Macedo (2011), a literatura 

apresenta uma série de definições para o termo, sendo as mais comuns “tipologias 

construtivas” e “soluções construtivas”. Para a autora as melhores definições devem incluir 

esses termos. 

Já Mateus (2004) ressalta que o sistema construtivo consiste da combinação de 

soluções construtivas quando se define os principais elementos de construção, sendo eles: 

pavimentos, paredes, coberturas, esquadrias, dentre outros. 

Os sistemas construtivos são constituídos por outros sistemas, devendo-se considerar 

os diferentes níveis de complexidade. Ressalta-se que os elementos estruturais, os de vedação 

ou os de fundação apenas fazem sentido quando conferem abrigo para as atividades humanas, 

constituindo, portanto, o objetivo principal de uma edificação (MACEDO, 2011). 

 

A Figura 04 representa um esquema de formação de um sistema construtivo. 

 

 

                                          Figura 04: Sistema Construtivo                             

                                               Fonte: Macedo (2011) 
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No que consiste aos sistemas de fundações, ressalta-se que o surgimento desta etapa 

do processo teve início com a necessidade de se obter equilíbrio entre as cargas das 

edificações e a deformação do solo. Vários tipos de fundações foram criadas ao longo dos 

anos com o intuito de proporcionar estabilidade estrutural geotécnica entre a estrutura e o 

comportamento do solo, (SIMONS e MENZIES, 1981). 

Para Barros (2011) todas as cargas da estrutura de um edifício devem ser transmitidas 

pelos elementos estruturais das fundações. Para a autora, o solo precisa ter uma resistência e 

rigidez adequadas para não sofrer ruptura, assim como não apresentar deformações 

exageradas ou diferenciais. 

No que corresponde aos sistemas estruturais, uma das principais preocupações de 

projetistas estruturais é a busca por um modelo que melhor descreva como um edifício se 

comporta em termos de estrutura. Segundo Magalhães (2010) é preciso que seja definido no 

projeto quais os elementos que suportarão os carregamentos provenientes das ações verticais e 

horizontais do edifício. Ainda segundo Magalhães (2010), os elementos que constituem a 

estrutura, para edifícios com alvenaria estrutural, consistem de paredes, lajes, pilares e vigas.  

Oliveira (2001) corrobora afirmando que na análise estrutural é preciso que se determine 

todos os esforços para cada elemento estrutural, dimensionando assim, todos esses elementos 

que fazem parte da estrutura. O quadro 04 relaciona os principais elementos constituintes de 

uma estrutura. 
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Quadro 4: Elementos Estruturais 

ELEMENTO CONCEITO 

 

PAREDE 

Elemento laminar vertical, apoiado de modo contínuo em toda a sua base, 

com comprimento maior que cinco vezes a espessura. 

 

PAREDE RESISTENTE OU 

ESTRUTURAL 

Toda parede que no projeto é considerada como suporte de outras cargas 

verticais ou ações horizontais, além de seu peso próprio. 

 

PAREDE NÃO-RESISTENTE 

OU DE VEDAÇÃO 

Toda parede que no projeto é considerada com a finalidade de suportar 

apenas o peso próprio. 

 

PAREDE DE 

CONTRAVENTAMENTO OU 

PILAR-PAREDE 

Toda parede resistente que se destina a absorção de forças horizontais e 

verticais, quer proveniente das ações externas, quer provenientes de 

efeitos de segunda ordem. 

Como simplificação em projeto, pode-se considerar as paredes de 

contraventamento como paredes estruturais. 

 

 

PILAR 

Todo elemento estrutural em que a seção transversal retangular utilizada 

no cálculo do esforço resistente possui relação de lados inferior a 5, 

valendo esta nos casos de seções retangulares em L, em T, em Z, em 

cruz, etc., prevalecendo, no caso das figuras compostas, as dimensões de 

cada ramo distinto 

 

CINTA 

Elemento construtivo estrutural apoiado continuamente na parede, ligado 

ou não às lajes ou às vergas das aberturas, e que transmite cargas para as 

paredes resistentes, tendo função de amarração. 

 

 

VERGA OU VIGA 

Denomina-se verga o elemento estrutural colocado sobre vãos de abertura 

não maiores que 1,20 m, a fim de transmitir cargas verticais para as 

paredes adjacentes aos vãos. Considera-se como viga um elemento linear 

não. 

continuamente apoiado, podendo estar, ou não contido nas paredes. 

(Continua) 
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ELEMENTO CONCEITO 

 

 

CONTRA-

VERGA 

 

São elementos estruturais horizontais colocados na parte inferior de aberturas em paredes, 

tais como as janelas. São normalmente executados com blocos canaleta, preenchidos com 

graute e barras de aço longitudinais. 

 

 

COXIM 

Componente estrutural não contínuo, cuja função é distribuir cargas 

concentradas, possuindo relação de comprimento para altura não maior que 3. 

 

ENRIJECEDOR 

Elemento estrutural vinculado a uma parede resistente, a fim de obter 

enrijecimento horizontal, na direção perpendicular à parede. O enrijecedor pode ser 

embutido total ou parcialmente na parede, podendo inclusive absorver cargas verticais. 

Fonte: NBR 10837,1989. 

 

Para a abordagem do sistema de vedações, retrata-se das características da etapa de 

alvenaria. 

Sabbatini (1987) relata que a palavra alvenaria deriva do termo “alvenel”, 

significando, portanto, uma obra formada por pedras naturais ou artificiais, de forma irregular, 

ligadas ou não por uma argamassa.  Ramalho e Corrêa (2003) argumentam que o processo 

construtivo de alvenaria teve seu início apenas empilhando unidades (tijolos ou blocos), 

utilizando para tais peças auxiliares para a construção de vãos (madeira ou pedra). 

Hattge (2004) corrobora afirmando que a alvenaria é constituída como um 

componente complexo, constituído por tijolos ou blocos, estes materiais são denominados de 

componentes da alvenaria, sendo a sua união realizada por meio de juntas ou argamassas. 

Na concepção de Bussab e Cury (1990), as principais funções de uma alvenaria são a 

de resistir a cargas de elementos como o vento, assim como as tentativas de intrusão, não 

prejudicando a segurança dos ocupantes. Esses autores complementam afirmando que suas 

funções também estão relacionadas ao isolamento em termos de acústica do ambiente, resistir 

à ação do fogo, e contribuir para o conforto térmico da edificação. 

Existem dois tipos de alvenaria, a estrutural e a não estrutural. Camacho (2006) relata 

que a alvenaria dita como estrutural consiste de um processo construtivo em que os elementos 

da alvenaria desempenham uma função de estrutura. O autor complementa que estes 

elementos são projetados, dimensionados e executados de uma forma a sustentar os esforços 

verticais e horizontais. 

A NBR 15.812:2010 descreve que a alvenaria estrutural desempenha duas funções: a 

de suportar a estrutura nela apoiada e a de vedação. Esta norma argumenta que a alvenaria irá 
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suportar seu próprio peso e as cargas das lajes e outras alvenarias nela apoiadas. Desta forma, 

é preciso controlar e analisar sua resistência. Logo, para tal, sua resistência é objeto de 

controle e análise, já que irá suportar todos os esforços nela depositados.  

Suportar os esforços de compressão é um dos principais objetivos da alvenaria 

estrutural. Portanto, define-se alvenaria estrutural como toda estrutura em alvenaria, 

dimensionada com procedimentos racionais de cálculos com o intuito de suportar cargas 

maiores do que seu próprio peso, (SANTOS, 1998). 

Franco (1992) e Roman (1999) argumentam que o sistema construtivo de alvenaria 

estrutural possui como principal destaque a redução dos custos de construção e facilidade de 

execução. Esses autores afirmam que há uma redução dos tipos de componentes envolvidos 

na construção, pois esta alvenaria engloba a função de estrutura e vedação. 

No que consiste da alvenaria não-estrutural ou de vedação, Cyrino (2012) relata que 

esta possui simplesmente a função de vedar, ou seja, separar os ambientes. Para o autor, sua 

função é a de sustentação própria, assim como de seus vãos (janelas, portas), assim  

acessórios funcionais (armários, quadros, prateleiras). Este Autor conclui afirmando que as 

cargas nela apoiadas não representam maiores problemas estruturais. 

Independente se a construção esta utilizando a alvenaria de vedação ou a estrutural, 

esse processo construtivo possui elementos básicos, são estes: as unidades, a argamassa, e o 

graute. 

As características resistentes da estrutura são caracterizadas pelas unidades, essas 

unidades (quanto ao material) podem ser de concreto, cerâmica e sílico-calcárea. Já em 

relação à forma, podem classificar em maciças (tijolos) ou vazadas (blocos), enquanto a 

aplicação são classificadas em estruturais e vedação, (RAMALHO e CORREA, 2003). 

No que se refere aos blocos e tijolos, Pereira (1990) afirma que estes componentes são 

utilizados para a execução de alvenarias modulares, podendo ser apresentados a partir de 

diferentes modelos e dimensões, podendo ser confeccionados em vários materiais. O quadro 5 

apresenta essa classificação. 
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Quadro 05: Classificação das unidades de alvenaria 

 

BLOCOS 

TIJOLOS 

Maciços Furados 

CERÂMICOS Cerâmicos Cerâmicos 

CONCRETO Concreto  

SÍLICO- CALCÁRIO Silico-Calcário  

                              Fonte: Roman et. al. (1999) 

 

Em se tratando de argamassa, a NBR 13281 (2001) apresenta a devida definição: 

 

Mistura homogênea de agregado(s) miúda(s), aglomerada(s) inorgânica(s) e água, 

contendo ou não aditiva ou adições, com propriedades de aderência e 

endurecimento, podendo ser dosada em obras ou em instalação própria (argamassa 

industrializada). O tipo de argamassa a ser utilizado depende principalmente da 

função que a parede exercerá, das condições de exposição da parede e do tipo de 

bloco empregado. As argamassas mistas (constituídas de cimento, cal e areia) são as 

mais adequadas ao uso em alvenaria estrutural. 

 

Já o graute é definido por Moch (2009) como um concreto que apresenta agregados de 

pequena dimensão, permitindo assim o preenchimento dos vazios existentes no bloco. 

Ramalho e Corrêa (2003) corroboram afirmando que seu principal objetivo é o aumento da 

área da seção transversal das unidades. 

O concreto é um material de larga aplicação na construção civil obtido pela 

composição de cimento Portland, agregados e água, podendo conter aditivo que influencia o 

seu desempenho. A proporção de seus componentes, conhecida como dosagem do concreto,  

deve atender às condições requeridas de resistência, trabalhabilidade, impermeabilidade  e 

durabilidade, que são as propriedades mais importantes do concreto. A resistência fornece 

normalmente uma indicação geral de sua qualidade por estar diretamente relacionada com a 

estrutura da pasta de cimento endurecida, (MEHTA 1994; NEVILLE 1997). 
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2.6 Causas que proporcionaram dificuldades na Implementação da Construção Enxuta 

– Análise da Literatura 

 

Esta sessão possui como objetivo elencar alguns autores que abordaram em seus 

estudos a implementação dos conceitos da construção enxuta. O que será descrito refere-se às 

causas que provocaram dificuldades (atrasos) na implantação dos conceitos da construção 

enxuta, encontradas por estes pesquisadores neste processo de implantação. A partir desta 

análise, serão elencados quatro fatores principais relacionados com tais dificuldades, sendo 

estes: dificuldades ou entraves relacionados ao planejamento e a gerência, dificuldades em 

relação a mão-de-obra, ao sistema de informação, e relacionados a outros aspectos que não se 

encaixam nos itens anteriores. Estes fatores serão utilizados no método desta dissertação. 

 

2.6.1 Planejamento/ Gerência 

 

Nesta sessão serão discutidas as dificuldades citadas pelos autores no que se refere ao 

planejamento ou entraves enfrentados pela gerência das obras. 

 Pereira (2011) aborda em seu trabalho a respeito da falta de visão por parte da gerência 

no que consiste na aplicação da melhoria contínua, faltando, principalmente compromisso da 

chefia. Este autor também ressaltou a questão da constante falta de estoque, exprimindo assim 

uma deficiência em seu controle. Já em seu trabalho, Peinerol (2007), relacionou o 

planejamento não realista ocasionando um fluxo de trabalho pouco confiável, este autor 

também citou a falta de registro e análise da produção, assim como trabalhos não ajustados 

aos recursos disponíveis. 

Peinerol (2007) justificou este fato por a empresa acreditar que o planejamento 

constitui-se de apenas um processo de calendarização, fazendo com que os planos fiquem 

distantes do executado pela produção. Continuando com as suas dificuldades, este autor 

relatou a não remoção das restrições em nível de médio prazo, fato este também relacionado 

por Oliveira C.B(2010), dificuldade dos matérias chegarem em função do planejado, a má 

gestão no controle de estoque ,também  mencionado por Bezerra (2010) e Oliveira C.B 

(2010), assim como a falta de foco nas reuniões referentes ao planejamento de médio e curto 

prazo. 

No que diz respeito a essas reuniões, Bernardes (2001) citou o fato dos Engenheiros 

reclamarem que esta etapa de planejamento, principalmente a de curto prazo, estava 
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consumindo um tempo o qual normalmente estes não dispunham, esta falta de tempo foi 

justificado pelo excesso de atividades alocadas a estes engenheiros. 

Ainda neste mesmo estudo, Bernades (2001) cita outras dificuldades, como: o mau 

planejamento de mão-de-obra própria e empreitada, fato também mencionado nos trabalhos 

de Oliveira (1999) e Reichmann (1997); elaboração ineficaz na previsão de materiais; 

programação com excesso de serviços, ocasionando uma produção superestimada; e falta de 

equipamentos. 

Já Nunes (2010), ressaltou a falta de um planejamento atualizado, influenciando a 

forma como são geridas as subempreitadas e seus resultados. Também foi exposto em seu 

trabalho, a dificuldade que os subempreiteiros possuíam em gerir o planejamento da obra, 

ocasionando pouca interferência destes profissionais, fato este justificado pela falta de visão 

global da evolução da obra, assim como o mau planejamento dos recursos por parte da 

gerência. 

Coelho (2003) relatou que a programação do dia-a-dia da obra não estava pautada com 

o que foi planejado no longo prazo, fato este também mencionado por Bernardes (2001), 

assim como o relacionamento ruim entre empresa e mão-de-obra, dificultando o planejamento 

de atividades com o intervalo de tempo superior ao de curto prazo, ou seja, prejudicando o 

planejamento de médio prazo. Ainda em relação ao médio prazo, Oliveira C.B (2010) criticou 

a falta de certeza em relação à viabilização econômica do empreendimento, e a visão limitada 

do líder que conduzia o processo de planejamento. 

Wiginescki (2009) aborda a questão do ineficiente gerenciamento das equipes de 

operários, como exemplo o autor descreve o excessivo deslocamento de operários entre 

diferentes obras da mesma construtora de acordo com o atraso em relação ao cronograma que 

a obra apresentava. Para o autor, isto ocorreu devido a um grande número de trabalhadores na 

obra terem sido de operários diretos da construtora, e também ao fato de não ter havido um 

planejamento adequado e formal das obras da construtora.  

Bezerra (2010) citou a dificuldade encontrada quanto ao transporte de materiais, sendo 

bastante comum a realização do transporte pelos mesmos operários responsáveis pela 

execução do serviço, causando uma diminuição da produtividade. Também foi citado por este 

autor a contratação, em regime de urgência, de mão-de-obra, demonstrando o mau 

planejamento e ocasionando mais custos da produção. Para finalizar, o autor questiona a falta 

de aderência entre o planejamento e a realização, a não consideração de aspectos relacionados 

ao processo produtivo, assim como a gerência não seguir a estratégia adotada pela empresa. 
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Para Oliveira (2007), as dificuldades de planejamento estão relacionadas ao pouco 

crédito que a gerência atribui a este, ocasionando a falta de coordenação e balanceamento das 

demandas em detrimento dos suprimentos, e perda por ociosidade de mão-de-obra, tanto em 

termos de espera de materiais e de equipamentos. 

Wiginesccki (2009) cita a falta de um local, que deveria ser estabelecido pela gerência, 

apropriado para a colocação de um painel contendo as informações da obra, assim como 

dificuldade em manter controle das atividades em execução e suas respectivas equipes. O 

autor aborda uma série de dificuldades encontrada pela construtora na implantação de 

algumas técnicas lean, as quais: 

 Aplicação do Kanban: as primeiras dificuldades estavam  relacionadas ao 

baixo grau de detalhamento (quantitativo), dificultando a definição das tarefas 

pontuais para as equipes. Assim como a falta de interesse do mestre-de-obras e 

sua equipe no acompanhamento do quadro de atividades a serem realizadas 

pela equipe. 

 Implantação do planejamento de Curto Prazo: Segundo o autor, na primeira 

semana de análise não estavam sendo realizadas muitas atividades, fazendo 

com que o PPC fosse relativamente alto; ainda nessa semana o nível do 

detalhamento das tarefas era pequeno, fazendo com que o PPC também se 

elevasse. Na segunda semana ainda não havia um alto nível de detalhamento, 

mas as atividades foram realizadas;  

 Implantação do 5s: Dificuldade de aceitação dos funcionários da obra em 

deixar os materiais nos seus devidos lugares. 

Coelho (2008) descreve sua experiência em relação a implantação da hierarquia do 

planejamento, as quais : 

 Falta de tempo alegado pelo diretor técnico, engenheiro e mestre-de-obras para as 

reuniões de planejamento, fazendo com que as reuniões de curto prazo fossem 

realizadas fora do expediente; 

 Falta de integração das decisões operacionais com as de longo prazo. O autor 

afirma que essa falta de aderência pode provocar tanto desmotivação 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. 
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 Falta de preparação do planejamento de médio prazo, tornando difícil a 

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

hábil de minimizar ou impedir interferências ao fluxo de trabalho, causando, por 

vezes, atrasos na execução dos serviços. 

 Definição de metas impossíveis de ser alcançadas, exigindo um nível de 

produtividade superior à capacidade existente para determinada tarefa. Fato este 

também presenciado no estudo de Sommer (2010). 

 Pouco envolvimento do mestre de obras no desenvolvimento do planejamento de 

curto prazo; 

 Programação de recursos fora de um período adequado ou em caráter emergencial. 

Isso ocorreu quando o engenheiro ou o mestre se esquecia de incluir o recurso na 

solicitação. Este situação de emergência na solicitação de materiais também foi 

explicitada no trabalho de Sommer (2010). 

Sommer (2010) relata que as restrições encontradas não eram  muito detalhadas, sendo 

apontados apenas os itens de grande impacto. O autor também ressalta que essas listas não 

eram verificadas semanalmente ou a cada quinzena com a entrada de novos itens e verificação 

dos itens removidos.  

Já Carvalho (2008) aborda que durante a primeira etapa de implementação do 

planejamento de curto prazo, pôde-se perceber também certa dificuldade do gerente de 

produção em identificar as causas do não cumprimento dos pacotes de trabalho. Esta 

dificuldade ocasionou distorções em relação á tomada de decisão, durante a primeira reunião 

de análise. O autor alertou que isto foi provocado pelos erros de avaliação, estimulado pela 

má definição das causas dos problemas que impediram a realização dos pacotes de trabalho. 

Em seu estudo sobre os desperdícios em três construtoras, Alves (2000) relaciona 

algumas dificuldades que iam de encontro aos conceitos Lean, os quais: 

 Falta de planejamento do posto de trabalho, ocasionavam atividades que não 

agregavam valor aos processos e contribuíam para a incidência de perdas. 

 Falta de um sistema de controle dos materiais que detectasse as perdas ocorridas na 

produção a tempo de atuar corretivamente nas causas dos problemas que geravam o 

desperdício, fato também presente no trabalho de Russel et al (2014). 

 Dificuldade na programação da entrega de argamassa devida ás variações na produção 

do processo de elevação da alvenaria. A baixa previsibilidade da produção ocasionava 

mais variações no fluxo produtivo. 
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 Capacidade produtiva da equipe era desconhecida e não ocorria o acompanhamento da 

produção e produtividade das equipes; 

 Não monitoramento dos fluxos físicos; 

 Não dedicava atenção necessária ao planejamento da distribuição dos materiais no 

canteiro; 

 Pacotes de trabalho com baixo nível de definição não permitiam que a empresa 

verificasse a conclusão das tarefas, contribuindo para a ocorrência de equipes mal 

dimensionadas, que não conseguiam finalizar as tarefas designadas para elas e 

impediam que as equipes seguintes pudessem realizar os trabalhos; 

Para finalizar citam-se as dificuldades encontradas por Rodrigues (2006), as quais 

estão relacionadas á falta de interação entre a empresa construtora e seus fornecedores, o 

acúmulo de responsabilidades do engenheiro do empreendimento, e indefinições dos clientes. 

Alguns fornecedores foram contratados tardiamente, dispondo de pouco tempo para analisar 

os projetos antes da sua execução. 

 

2.6.2 Mão-de-Obra 

 

Esta sessão inicia-se com o fato dos autores citarem a falta de interesse por parte da 

mão-de-obra a respeito das técnicas e características do planejamento proposto pelo lean, 

destacando, principalmente, os trabalhos de Wiginescki (2009), o qual enfatiza o desinteresse 

do mestre-de-obras e sua equipe, assim como Bernardes (2001), que aborda a resistência de 

alguns funcionários a implementação lean. Coelho (2003) aborda a pouca motivação dos 

funcionários nas reuniões de curto prazo.  

Carvalho (1998) cita a pouca dedicação dos funcionários as novas técnicas de 

planejamento. A resistência dos pedreiros em relação a novas técnicas de construção, 

discutido por Nunes (2010). E a falta de compromisso dos mestres de obras com relação à 

aplicação dos indicadores de planejamento de curto prazo, citado por Bernardes (2001). 

Bernardes (2001) também cita a reclamação destes funcionários em relação às 

reuniões de planejamento, caracterizando, segundo estes, como cansativas e enfadonhas. Isto 

pode ocasionar a desmotivação e posterior abandono do plano, também é citado pelo autor a 

inexperiência dos funcionários na coleta de dados, acarretando uma análise de desempenho da 

produção não consistente com a realidade. 
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Coelho (2003) aborda a questão da alta rotatividade dos funcionários, dificultando o 

processo de dimensionamento da capacidade de equipes, assim como a saída da gerente de 

projetos que conduzia o processo de PCP, prejudicando as reuniões de médio prazo.  Essa 

questão da alta rotatividade também é mencionada por Oliveira (2007), assim como o baixo 

grau de escolaridade da mão-de-obra, dificultando o entendimento por parte destes da 

importância das técnicas lean, fato este também presente no trabalho de Russel at. al. (2014). 

Outras dificuldades também são relacionadas por estes autores, tais como: erros de 

execução, comentado por Nunes (2010), ocasionando retrabalho e perdas; falta de limpeza e 

manutenção, Wiginescki (2009), verificando a falta de compromisso com a técnica do 5S; 

perda de visão das metas chave do projeto pelos subempreiteiros e objetivos do encarregado 

diferentes dos objetivos do projeto, no caso do estudo de Peinerol (2007); atraso na 

conferência/aprovação de materiais, para o caso do estudo de Oliveira C.B (2010). E 

Incerteza/variabilidade no local de trabalho, para Pereira (2011). 

Pereira (2011) também ressalta a resistência dos operários na limpeza dos pavimentos, 

sendo esta realizada apenas quando imposta pela chefia. O autor  relata que este fato origina o 

acúmulo de lixo, dificultando a movimentação de trabalhadores e equipamentos, 

proporcionando o atraso da etapa em curso. O trabalho de Chen e Jin (2014) aborda os 

acidentes de trabalho como fator das causas de atraso nas obras, ressaltando principalmente a 

falta de segurança para com os operários terceirizados. 

Salem et .al. (2005) sugere que é necessário modificar a maneira de pensar das pessoas 

envolvidas no processo de implantação dos conceitos lean. Os autores defende a realização de 

aulas sobre o assunto, assim como premiação. 

 

2.6.3 Sistema de Informação 

 

Esta etapa relaciona as dificuldades e entraves encontrados pela literatura na gestão da 

informação nas obras.  

Os autores estabelecem um consenso quando relatam principalmente a questão da falta 

de comunicação entre os funcionários, baixo grau de detalhamento das informações e falta de 

organização dos dados. 

Wiginescki (2009) relatou o baixo grau de detalhamento das informações na aplicação 

das ferramentas lean, ou seja, o despreparo da equipe de formação no repasse das informações 
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inerentes a aplicação das ferramentas. Este autor também cita a falta de quantitativos na 

aplicação destas ferramentas. 

Bernardes (2011) explicitou a falta de organização dos dados em relação ao 

arquivamento dos planos e elaboração de controle, ocasionando uma possível perda de 

informação inerente ao planejamento. Já Nunes (2010) critica a falta de compatibilização dos 

projetos das diferentes especialidades, principalmente no que se refere à etapa de acabamento, 

assim como a falta de acesso a indicadores de desempenho dos subempreiteiros, ocasionando 

uma análise irreal do desempenho desses profissionais. Esta última problemática também é 

citada por Coelho (2003),e Ko e Chung (2014). 

Bezerra (2010) relata a constante falta de informação precisa provinda do campo, 

produzindo um grande número de informações que dificultam a manipulação dos dados. Já 

Arantes (2008), relaciona a centralização das informações pelo Mestre de Obras, assim como 

dificuldades em implementar certas ferramentas. A autora cita como exemplo o Andon, no 

que consiste em problemas no software utilizado pela empresa, o qual precisou ser melhorado 

para atender as necessidades impostas pelo sistema, assim como a demora na confecção dos 

microprocessadores que compõem o Andon e ficam instalados nas caixas de passagem. 

Alves (2000) aborda as dificuldades em integrar as áreas de orçamento, projetos e 

planejamento estratégico, assim como dificuldades em identificar o melhor sequenciamento 

do fluxo de trabalho a nível de médio prazo; Oliveira (2007) ressalta a carência de uma base 

de dados confiável para o planejamento da obra, já Peinerol (2007) fecha esta discussão 

relatando que a gestão da informação e comunicação, em seu estudo, encontrava insipiente. 

Peinerol (2007) também cita as alterações e incompatibilidade de projetos, gerando 

desperdício e choque de informações, assim como a consideração do trabalho como sendo 

uniforme, quando na realidade novas atividades que se iniciavam ou que mudavam de espaço, 

sofriam variações de produtividade. O autor realiza o levantamento de outros autores que 

abordaram o assunto em seus trabalhos: 

 Pouca interação do analista com o usuário do sistema (GINZBERG, 1981); 

 Dissonância do sistema prometido pelo analista com a capacidade da empresa 

(SZANA e SCAMEL, 1993); 

 Falta de envolvimento da alta gerência (SZANA e SCAMEL, 1993); 

 Falta de compreensão por parte dos analistas sobre a função do sistema na empresa 

(SZANA e SCAMEL, 1993); 
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 Experiências passadas mal sucedidas na área de implantação de sistemas de 

informação (LYYTNENN, 1988); 

 Inexperiência no uso de sistemas de informação pelos usuários (LYYTNENN, 1988); 

 Falta de educação formal dos usuários (LYYTNENN, 1988). 

Jylha e Junnyla (2014) afirmam que os funcionários são submetidos a uma grande 

quantidade distintas de informações, provindas de várias áreas da empresa. Os autores 

argumentam que uma das grandes dificuldades é a gestão, por parte dos funcionários, dessas 

informações. Fato este também encontrado no trabalho de Pestana et al (2014). 

Já Pekuri et. al. (2014) relatam que uma das grandes dificuldades das empresas 

construtoras é a gestão de informação que se estende além das atividades internas, ou seja, 

com os atores externos, tais como universidades, governo local e especialistas. Russel et al 

(2014) também cita documentos com poucas informações relevantes, assim como a pouca 

comunicação entre engenheiro e operários. 

 

2.6.4 Outros aspectos  

 

Esta sessão tem como objetivo relacionar outras dificuldades que não se enquadravam 

nos itens relacionados nas sessões anteriores. Serão relatados problemas inerentes a fatores 

externos, intempéries, cultura organizacional e fornecedores. O quadro 06 resume esses 

fatores. 
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  Quadro 06 – Dificuldades na implementação lean – outros aspectos 

 

 

 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Setor da construção civil tradicionalista e resistente à mudança, dificultando o 

processo de técnicas inovadoras. Nunes (2010); 

Cultura tradicional da  empresa em acreditar que na construção civil  é normal 

haver retrabalho, desperdício, e que a falta de planejamento é inevitável. Arantes 

(2008); 

Forte Burocracia no processo de decisão Peinerol (2007); 

Cultura de não admitir erros Peinerol (2007); 

 

 

FATORES EXTERNOS 

Falta de política para o setor dificultando investimentos de empresas na criação 

de sistemas de controle, manutenção, atualização e disponibilização dos dados. 

Oliveira (2007). 

Interferências por parte dos clientes Bernardes (2001); 

Ambiguidades por parte dos clientes (2011) 

INTEMPÉRIES Chuvas Bernardes (2001); Coelho (2003); Pereira (2011) 

 

FORNECEDORES 

Atraso na Entrega Arantes (2008); Nunes (2010); Coelho (2003); Peinerol 

(2007). Envio do material com má qualidade ou com quantidade errada. Russel 

et. al. (2014) 

Fonte: Autor (2015) 

  Pode-se perceber que a maioria das dificuldades encontradas estão relacionadas as 

falhas no planejamento, seguido do sistema de informação utilizado pela empresa, e mão de 

obra. Como mencionado em um dos objetivos deste trabalho, esta pesquisa também  

relacionara as principais dificuldades nessas áreas descritas na obra em estudo. 

  Este capítulo teve como objetivo a discussão a respeito da origem e características da 

produção enxuta, ressaltando os paradigmas da produção artesanal e da produção em massa. 

Foram destacados os princípios que norteiam a filosofia lean, os quais :  investigar os 

processos que agregam valor, estabelecer o fluxo contínuo desses processos, produção 

puxada, e melhoria contínua. Citando com isto, a importância de eliminar os desperdícios, 

reduzindo os custos de produção.  

  Em seguida foi discutido a respeito da origem e características da construção enxuta, a 

partir do momento em que os princípios da produção enxuta foram adaptados ao setor de 

construção, ressaltando a importância de se reduzir os processos de fluxo para que os 

processos de conversão possam ter sua capacidade enxugada, culminando nos 11 princípios 

da construção enxuta. 

  Também foram descritos o surgimento e evolução da construção civil, assim como 

suas principais características. Relacionaram-se as principais ferramentas lean  utilizadas 
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neste setor, as quais: divisão do planejamento em longo, médio e curto prazo, gerenciamento 

visual, Just in Time, Kanban, Andon, Jidoka, e 5S. 

  Logo após descreveu-se a respeito dos principais processos construtivos, sendo estes:  

fundação, estrutura e alvenaria. Assim como uma discussão a respeito das principais causas 

que provocaram atrasos em obras, por áreas, da literatura. 

Etapa essencial para o desenvolvimento de uma pesquisa, o referencial teórico desta 

dissertação foi realizado com o intuito de se obter um melhor embasamento a respeito do tema 

escolhido. Realizada esta etapa, o próximo capítulo tem como objetivo caracterizar a 

metodologia deste estudo, assim como detalhar o método utilizado para o desenvolvimento da 

pesquisa.  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Quanto à natureza, este trabalho é classificado como aplicado. Turrione e Melo (2012) 

afirmam que esse tipo de pesquisa caracteriza-se por possuir interesse prático, ou seja, os 

resultados são aplicados ou utilizados na solução de problemas que ocorrem na realidade.  

No que diz respeito aos objetivos de pesquisa, classifica-se esta dissertação como 

exploratória e descritiva. Turrioni e Melo (2012) advogam que a pesquisa exploratória 

proporciona uma maior familiaridade com o problema, com a intenção de torna-lo claro, este 

tipo de pesquisa envolve levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que possuem 

experiência prática na área do tema de pesquisa. 

Já a pesquisa descritiva, segundo os mesmos autores, tem como objetivo descrever as 

características de uma população ou fenômeno, ou até mesmo, estabelecer relações entre 

variáveis, envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário 

e observação sistemática.  

A abordagem é qualitativa, para Turrione e Melo (2012) neste tipo de abordagem, a 

interpretação dos fenômenos não requer a utilização de técnicas estatísticas. Por último, 

caracteriza-se o método ou estratégia de pesquisa.  Como o pesquisador desta dissertação 

acompanhou o processo de construção de dois edifícios de uma obra, caracteriza-se esse 

trabalho como um estudo de caso, tema este discutido na próxima sessão.  

 

3.1 Estudo de Caso 

 

Yin (2001) afirma que um estudo de caso envolve a lógica do planejamento, da coleta 

e da análise dos dados, constituindo-se assim de uma investigação empírica e de um método 

abrangente. Para este mesmo autor, este método pode incluir estudos de caso único ou estudos 

de casos múltiplos, podendo também possuir uma abordagem quantitativa e qualitativa de 

pesquisa.  

Uma das primeiras tarefas no planejamento de um estudo de caso é a escolha da(s) 

unidade(s) de análise, ou seja, do(s) caso(s). Num primeiro momento deve ser determinada a 

quantidade de casos: único ou múltiplo caso resultando em vantagens e dificuldades em cada 

um desses tipos, (YIN, 2001). 

Souza (2005) corrobora afirmando que além da escolha do estudo de caso único ou 

múltiplo, o recorte de tempo também é importante, podendo resultar em casos retrospectivos 
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ou longitudinais. Para o mesmo autor, um estudo de caso retrospectivo tem como objetivo 

investigar o passado, coletando os dados históricos.  

Este mesmo autor descreve que o estudo de caso longitudinal tem como intenção 

investigar o presente, podendo trazer limitações de acesso aos dados e informações, assim 

como resultar em um grande consumo de tempo, não ser, necessariamente, conduzido em 

tempo real. O autor defende que o estudo de caso longitudinal também pode apresentar 

alguma retrospectividade e geralmente é utilizado em estudos de casos únicos. 

 

O quadro 07 representa como esta classificado a metodologia. 

Quadro 07 – Quadro Resumo Metodologia 

 

NATUREZA 

 

OBJETIVOS 

 

ABORDAGEM 

 

MÉTODO 

 

 

Aplicada 

 

Exploratório 

 

 

Qualitativa 

 

Estudo de Caso 

único 

Longitudinal 

 

Descritivo 

                           Fonte: Autor (2015) 

 

3.2  Delineamento da Pesquisa 

 

Esta sessão tem como objetivo detalhar o método de pesquisa utilizado nesta 

dissertação. Este delineamento foi baseado nas etapas da realização de um estudo de caso 

proposto por Yin (2001). O autor defende que as fases desse tipo de método estão divididas 

em: planejamento, coleta de dados e análise dos dados. A figura 05 ilustra como foi 

construído o método desta dissertação. 
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Figura 05: Esquema do Método de Dissertação 

Fonte : Adaptado de Yin (2001) 

 

 

3.2.1 Planejamento 

 

Esta etapa do estudo foi dividida em três fases, sendo estas definidas como: base 

conceitual, mapeamento das construtoras e escolha da construtora do estudo. 

 

3.2.1.1 Base conceitual 

 

 Esta fase foi caracterizada primeiramente pela escolha do tema de pesquisa, ou seja, o 

interesse do pesquisador em estudar os conceitos da construção enxuta e do planejamento de 

obras. Com isso, foi necessário entender mais do assunto proposto a partir de uma revisão de 

literatura. 

A revisão de literatura ou pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os 

principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer 

dados atuais e relevantes relacionados com o tema escolhido. O estudo da literatura pertinente 

pode ajudar a planificar o trabalho e representa uma fonte indispensável de informação, 

podendo até orientar inicialmente na formulação do problema e na definição de hipóteses, 

proposições e variáveis (MARCONI e LAKATOS, 2006). 

Análise dos Dados 

Analisar 
Documentos 

Descrever 
processo de 

planejamento 

Separar casuas de 
Atraso  

Estudo de Caso X 
Literatura 

Estratégias 

Coleta de Dados 

Participar de Reuniões de Planejamento Realizar visistas ao Canteiro de Obras 

Planejamento 

Base Conceitual                                                                                                   Mapear Construtoras 
Escolher empresa de 

estudo 
Delimitações do Objeto 

de Estudo 
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Com isto, o referencial teve como intenção estabelecer um suporte conceitual a 

respeito do setor da construção civil, dos princípios da produção enxuta, assim como dos 

princípios da construção enxuta e dos processos construtivos. 

Com a escolha do tema de pesquisa e o estudo da literatura, foi possível encontrar o 

problema de pesquisa deste trabalho, assim como os objetivos principal e específicos. 

Marconi e Lakatos (2006) discorrem a respeito deste tema afirmando que um problema é uma 

dificuldade, seja ela teórica ou prática, que diz respeito ao conhecimento de alguma coisa de 

importante relevância, para a qual se deve encontrar uma solução. Esses autores ainda relatam 

que definir um problema significa detalha-lo de forma precisa e exata.  

A literatura também nos fornece trabalhos já realizados na mesma área de pesquisa 

desta dissertação, por isso, é importante também que haja um estudo a respeito de publicações 

que abordem estudos de caso referentes à implementação dos conceitos lean em construtoras. 

Conclui-se com isso a importância de se construir uma pesquisa bibliográfica bem 

fundamentada. 

  Como o objetivo desta dissertação encontra-se em verificar se a empresa em estudo 

esta considerando os princípios da construção enxuta em seu o planejamento, sendo um dos 

pontos desta análise as causas de atraso da obra e entraves encontradas pela empresa na 

execução deste planejamento, elencou-se alguns trabalhos da área que descreveram o 

processo de implementação.  

  Com o intuito de verificar quais as principais barreiras encontradas pelas empresas que 

foram pesquisadas. A partir desta pesquisa, demonstrada na fundamentação teórica, foram 

definidas as áreas que serão estudadas com a finalidade de se verificar se as mesmas 

dificuldades ocorreram, ou até mesmo se outros entraves serão destacados.  

  O quadro 08 representa estas áreas que serão analisadas, destacando as entraves 

encontrados na literatura que poderão ocorrer na empresa em estudo. 
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Quadro 08: Possíveis entraves de acordo com a literatura 

Áreas Possíveis entraves de acordo com a literatura 

 

 

 

 

 

 

Planejamento/ 

Gerência 

 Planejamento realista? 

 O planejamento de Médio e Curto prazo estão seguindo o planejamento de 

Longo prazo estabelecido pela empresa? 

 A Gerência esta comprometida com o planejamento lean? 

 Remoção das restrições em nível de médio prazo antes que este se torne de 

curto prazo? 

 Ênfase exagerada nos custos e não no planejamento? 

 Gestão de estoques eficaz? 

 Reuniões longas e pouco produtivas? 

 Pausas na produção por erro no planejamento? Seja na alocação de equipes de 

funcionários ou na gestão de materiais. 

 

 

 

 

 

Mão de Obra 

 Falta de interesse pelos operários e Mestre de Obras no que diz respeito aos 

aspectos de implementação do planejamento lean? 

 Mão de obra Polivalente? 

 Alta rotatividade dos funcionários? 

 Elevados erros de execução? 

 Existe resistência dos funcionários na implementação de técnicas lean? 

 

 

 

 

Sistema de 

Informação 

 Informações vindas do campo de forma detalhada? 

 Quantitativo feito com acurácia? 

 Arquivamento adequado dos planos? 

 Existe elaboração de relatórios de controle? 

 Indicadores adequados, tanto em relação ao médio como ao curto prazo? 

 Existe centralização da informação? 

 Base de dados confiável a qual possibilite um planejamento adequado e 

realista? 

 Existe integração da informação entre os setores? 

(Continua) 
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Áreas Possíveis Entraves de Acordo com a Literatura 

 

 

 

 

Outros 

Aspectos 

 

 

Fatores Externos 

 O setor da construção civil na região de estudo é tradicionalista? 

 Existem políticas para o setor que incentivem o investimento? 

 

Intempéries 
 Existe um planejamento relacionado a ocorrência de chuvas? 

 

Fornecedores 
 Ocorre com muita frequência o atraso de  material por parte dos 

fornecedores? Qual a postura da empresa em relação a essa 

restrição? 

 

Cultura 

Organizacional 

 A empresa em estudo utiliza de forte burocracia na tomada de 

decisão? 

 é  cultura da  empresa achar que o retrabalho é um processo 

inerente a atividade construtiva? 

Fonte: Autor (2015) 

3.2.1.2 Mapeamento das Construtoras 

 

Esta fase teve como objetivo adquirir maior conhecimento do ambiente de produção 

de uma obra, tendo em vista que o pesquisador não possui formação acadêmica na área de 

construção civil.  Seis construtoras de grande porte alocadas na cidade de Natal (RN), que 

possuíam obras de edificações verticais, permitiram a realização de visitas técnicas em seus 

canteiros de obra.  

Estas visitas tinham como principal intenção entender como se dava o processo de 

planejamento e execução das obras, desta feita, foram entrevistados os engenheiros civis 

responsáveis pelas construções. Ressalta-se que durante essas visitas, questionamentos 

referentes aos princípios lean eram realizados com intuito de explorar a tendência que essas 

construtoras possuíam em utilizar a construção enxuta.  

Complementa-se que foram utilizadas técnicas de observações diretas, registros 

fotográficos, entrevistas informais com os responsáveis diretos e indiretos dos processos 

produtivos assim como a análise de documentos. Segundo a visão de Yin (2001), uma 

observação direta é caracterizada quando o observador registra os fatos e eventos que são 

relevantes, sem interferir no processo, fato este ocorrido nesta fase da pesquisa. 

 

3.2.1.3 Escolha da Empresa em estudo 

 

Depois de realizadas as visitas técnicas, com o intuito de se familiarizar melhor com o 

canteiro de obras, foi preciso selecionar uma empresa para a aplicação do estudo. Para que a 

empresa confirmasse sua aderência à pesquisa, foram realizados duas reuniões, uma com a 
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engenheira civil responsável pela obra e a outra com o gerente de obras de todas as 

construções da empresa no estado. Após isto, o projeto foi apresentado à equipe de 

consultores responsáveis pela implementação lean na obra.  

Após a assinatura do termo de compromisso assinado pela empresa e do termo de não 

divulgação do nome da empresa pelo pesquisador, o autor definiu o objeto de estudo da 

pesquisa.  Como a empresa não permitiu a divulgação de seu nome, evitou-se inserir neste 

trabalho fotos dos edifícios, assim como a apresentação de sua missão e visão. 

Assim, foi estabelecido que o período de estudo seria de um ano, ou seja, período 

inferior ao prazo final de entrega dos apartamentos que são de três anos. Foram delimitados 

também os processos construtivos que seriam estudados, tais quais: fundação, estrutura, 

alvenaria, contramarco e emestramento, instalações, reboco e emboço, regularização de piso. 

3.2.1.4 Delimitações do Objeto de Estudo  

 

O Condomínio do estudo possui 14.427 m² de área total de terreno e está localizado 

em um dos bairros nobres da cidade de Natal/RN. O empreendimento é constituído por três 

torres, com 22 pavimentos cada, o qual ainda possui espaço para convivência, espaço para 

família e o que a empresa denomina de espaço acqua (espaço reservado para a piscina). O 

objeto de estudo desta pesquisa restringe-se apenas as duas das três torres do condomínio, a 

qual será denominada de Torre B e Torre P, possuindo apartamentos de 79,42 m² e 101,50 m², 

respectivamente. 

Ressalta-se que a escolha de acompanhar a construção de apenas duas torres se deu 

pelo fato da terceira torre, denominada de Torre C, iniciar sua construção apenas no final de 

2014. Ou seja, o que será estudado consiste no planejamento de construção desses dois 

prédios, não incluindo, portanto, a área comum a todas as torres, nem o canteiro de obras, 

também não será ressaltado a linha de balanço do subsolo e a linha de balanço da área 

comum.  

 

3.3.2 Coleta de Dados 
 

A etapa de coleta de dados foi dividida da seguinte maneira: participação de reuniões 

de planejamento e realização de visitas ao canteiro de obras.  
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3.3.2.1 Participação em Reuniões de planejamento  

 

Esta fase, que se estende por todo o período de pesquisa, teve como finalidade a 

participação do pesquisador nas reuniões semanais referente ao planejamento de curto prazo, 

nas reuniões semanais com a consultoria contratada para implantar os conceitos lean na 

construtora, assim como a participação nas reuniões mensais referente ao planejamento de 

médio prazo.  

Ressalta-se que as reuniões que objetivavam o planejamento a longo prazo, ou seja, a 

construção da linha de balanço, não teve a participação do pesquisador  pois estes encontros 

se deram anteriormente ao início da pesquisa em questão. Cabe destacar ainda que durante 

esta fase foi necessário o acesso a documentos, sendo eles: planta baixa, linha de balanço, 

relatório de curto e médio prazo e os gráficos que são gerados a partir dos indicadores 

coletados, ou seja, utiliza-se a técnica de observação direta. 

Toda a documentação gerada foi repassada para o pesquisador, todo o planejamento, 

as responsabilidades de cada funcionário, assim como o que foi resolvido ou não, ou seja, as 

restrições cabíveis de serem removidas por cada participante do planejamento. 

Com isso, foram descritas todas as reuniões de planejamento, destacando suas 

principais características: principais pontos de discussão, participantes presentes, principais 

causas que provocaram atraso no objeto de pesquisa, e estratégias traçadas. 

 

3.3.2.2 Realização de visitas ao canteiro de obras. 

 

 Foi necessário também realizar visitas técnicas, além dos encontros relacionados ao 

planejamento. Com isso, o pesquisador realizou visitas ao canteiro de obras, incluindo a 

verificação do andamento da obra nas duas torres em análise, assim como nas centrais de 

carpintaria, betoneira e armação. Nesta etapa também foram realizadas técnicas de observação 

direta e registro fotográfico. 

 

3.3.3 Análise dos Dados 

 

 Esta fase esta dividida em quatro etapas básicas, são elas: análise dos documentos que 

estão relacionados com a  descrição do processo de planejamento de obra; separar as causas 

de atraso na obra por processos construtivos; comparar essas causas com as causas 
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apresentadas pelos autores da literatura; e verificar se as ações tomadas pela gerência, as quais 

possuíam como intuito evitar a ocorrência dessas causas, estavam coerentes com os princípios 

da construção enxuta. 

 

3.3.3.1 Análise dos documentos 

 

Para a realização desta etapa foi analisado todos os documentos referentes a cada 

reunião em que o pesquisador participou, sejam de curto prazo, médio prazo, reunião com os 

consultores, reunião de treinamento das ferramentas lean, assim como relatório de 

implementação destas técnicas. O quadro 09 aponta todos os documentos e a maneira que 

estes foram analisados. 
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Quadro 09 – Análise de Documentos 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

 

DESCRIÇÃO 

INFORMAÇÕES ANALISADAS 

 

 

Planejamento de 

Curto Prazo 

 

 

Tem como intenção planejar as 

atividades semanais. 

 Tipo de atividade; 

 Local de realização da atividade; 

 Equipe; 

 Indicadores: PPC,PPCQ, PPCS; 

 Comentários surgidos na reunião; 

 Causa raiz do não cumprimento da 

atividade 

 

 

 

Relatório de 

Causas 

 

 

 

Descreve as possíveis causas que 

justificam o não cumprimento das 

atividades 

Tipos de Causas: 

 Mão-de-Obra; 

 Material; 

 Máquinas/Equipamentos 

 Método 

 Projeto; 

 Meio Ambiente 

 

 

 

Planejamento de 

Médio Prazo 

 

 

 

Descreve o planejamento da obra em 

um horizonte de três meses 

 Atividades a serem realizadas, assim 

como sua descrição; 

 Responsável pela atividade; 

 Data limite de realização (retirada da 

restrição); 

 IRR (Indice de remoção de restrições) 

 Insumos necessários 

 

Planejamento de 

Longo Prazo 

Descreve o planejamento de toda a 

Obra, do início ao término, 

relacionando apenas as grandes 

etapas. A técnica utilizada pela 

empresa é a Linha de Balanço (LOB) 

 

 Rede de Precedências; 

 Capacidade de recursos; 

 Canteiro (ataque das torres) 

 

Relatórios de 

Reuniões 

 

 

Relatar, descrever, todas as reuniões 

de curto, médio, com consultores, ou 

demais reuniões em que o 

pesquisador esteja presente. 

 Participantes; 

 Principal tema discutido; 

 Dificuldades; 

 Estratégias de planejamento; 

Fonte: Autor (2015) 
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3.3.3.2 Identificar as causas de atraso na obra por processos construtivos 

 

Para separar as causas que provocaram atrasos nas duas torres de pesquisa foi preciso 

a construção de um quadro. Este quadro relaciona o tipo de atividade que se encontra em 

atraso, a frequência de ocorrência dessa tarefa, a causa que provocou o atraso, assim como a 

devida consequência. 

Ressalta-se que a coluna número de ocorrência, foi contabilizada a quantidade de 

atividades da mesma natureza. Como exemplo, cita-se a atividade “concretagem de pilares”, 

ocorreram atrasos em diversos pilares de pavimentos distintos da torre B, os quais: 

concretagem dos pilares do trecho um do pavimento três, concretagem do trecho três do 

pavimento cinco, concretagem de pilares do trecho quatro do pavimento sete, concretagem de 

pilares do trecho um do pavimento dez, e concretagem de pilares do trecho dois do pavimento 

12.  

Com o intuito de sintetizar os dados, todas essas atividades foram consideradas apenas 

uma “concretagem de pilares”, numerando, portanto, a quantidade de ocorrência, assim como 

as principais causas de atraso. 

 

O quadro 10 demonstra como essa comparação foi realizada.  

Quadro 10: Apresentação das causas - Método 

TORRE  
ATIVIDADE EM ATRASO Nº DE OCORRÊNCIAS CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

    

                        Fonte: AUTOR (2015) 

 

3.3.3.3 Comparar as causas do estudo com as causas apresentadas pela literatura 

  

Para a comparação das causas apresentadas pela literatura com as causas que 

realmente aconteceram no estudo de caso desta pesquisa, um quadro comparativo foi criado. 

Este quadro relaciona a área na qual as causas se enquadram, as causas elencadas pela 

literatura, os principais autores que citaram em seus estudos tais causas, assim como se tais 

fatos ocorreram no estudo. O quadro 11 demonstra como esta comparação foi realizada. 
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Quadro 11: Apresentação causas Estudo x Literatura - Método 

Área - Literatura Causas - Literatura Principais 

Autores 

Causas – Estudo de 

Caso 

 

 

   

   

                Fonte: Autor (2015) 

3.3.3.4 Descrever principais ações aplicadas pela empresa 

 

Esta etapa tem como objetivo descrever algumas ações tomadas pela gerência da obra, 

as quais tinham como intenção reverter, amenizar, ou fazer com que as causas que 

provocaram atrasos não ocorressem novamente, assim como verificar se a devida ação esta 

relacionada com algum princípio da construção enxuta.   

Para tal, foi construído um quadro que relaciona as principais ações estabelecidas pela 

gerência, as causas que motivaram a aplicação dessas ações, assim como a verificação se tal 

estratégia possui  relação com  os princípios da construção enxuta, se sim, quais. Com relação 

à adesão da ação com algum dos princípios da construção enxuta foi utilizado, como medida 

de classificação, os termos: sim, parcialmente, não. 

O termo “sim” indica que a ação, tanto em termos conceituais como a forma com a 

qual a ação foi aplicada na obra, foram condizentes com um ou mais dos princípios. Já o 

termo “parcialmente”, indica que a ação proporciona uma adesão a um ou mais princípios, 

porém a equipe de planejamento não implantou a ação com eficácia ou, apesar da ação 

condizer com um princípio, esta incoerente com outro. E “não” quando a ação não é coerente 

com nenhum dos princípios. 

O quadro 12 representa como essa comparação será realizada. 

Quadro 12: Apresentação das Estratégias – Método 

 

AÇÃO 

 

CAUSA 

ESTA 

ALINHADO COM 

ALGUM 

PRINCÍPIO 

 

PRINCÍPIOS 

    
                        Fonte: Autor (2015) 

 

Este capítulo teve como objetivo descrever a metodologia da pesquisa, a qual foi 

classificada enquanto a natureza, sendo esta aplicada, os objetivos, os quais exploratórios e 
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descritivos, a abordagem, sendo esta qualitativa e por fim o método, estudo de caso único. 

Também foi delineado o passo a passo da construção do método, o qual foi adaptado de Yin 

(2001). Este método teve sua divisão nas fases de planejamento, a qual se subdividiu em base 

conceitual, mapear construtoras, escolher empresa do estudo, e delimitação do objeto de 

pesquisa. 

A segunda fase foi a de coletar os dados, a qual foi dividida nas fases de participar de 

reuniões de planejamento e realizar visitas ao canteiro de obras. A última etapa foi a de 

coletar os dados, sendo as fases: analisar documentos, descrever processo de planejamento, 

separar causas por processo construtivo e analisar ações da empresa. Finalizado o método de 

pesquisa, o próximo capítulo tem como objetivo analisar os dados coletados. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A construtora objeto de análise nesta dissertação foi fundada em 1980, e a partir desta 

data vem construindo edifícios em cinco cidades do país, Fortaleza (oito empreendimentos), 

Aquiraz (um empreendimento), Manaus (seis empreendimentos), Natal (seis 

empreendimentos) e Campinas (três empreendimentos). A atuação da empresa é mais 

concentrada na cidade de Fortaleza (CE), onde se localiza sua matriz. A construtora atua na 

cidade de Natal há 20 anos, sendo suas principais obras caracterizadas como construções 

verticais. 

Em relação à qualidade, a empresa acredita que este aspecto constitui um fator 

importante para tornar a organização mais competitiva. Para isso, a empresa investe em um 

programa de qualidade total que teve início com a aplicação de alguns sensos da metodologia 

do 5S, seguido da implantação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no 

Habitat (PBQP-H). Este programa é instituído pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, 

possui como objetivo a melhoria da qualidade no habitat e a modernização produtiva das 

construtoras. A construtora recebeu, em 2004, a certificação nível “A” neste programa. 

A obra possuía, durante o tempo de pesquisa, 79 operários em seu efetivo, sendo: 14 

pedreiros, 16 serventes, dois guincheiros, um operador de máquina, 14 carpinteiros, quatro 

armadores, 11 auxiliares de carpintaria, quatro auxiliares de armador, um mecânico, 11 

funcionários na administração e um betoneiro.  Já os funcionários responsáveis pelo 

planejamento eram um engenheiro residente, um mestre-de-de obras, um encarregado, um 

técnico de segurança do trabalho, um aprendiz, e três estagiários. A figura 06 ilustra o quadro 

de funcionários responsáveis pelo planejamento. 
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Figura 06: Quadro de Funcionários - Gerência 

Fonte: Obra em Estudo 

 

No que diz respeito aos processos construtivos da empresa, a etapa de alvenaria é 

caracterizada como não estrutural com blocos de vedação, ou seja, as paredes desse tipo de 

alvenaria não são construídas com o intuito de fornecer estabilidade estrutural para os demais 

elementos construtivos, seu objetivo principal é a vedação. Ressalta-se que essas paredes são 

do tipo drywall (parede formada, principalmente, por gesso).  

A construtora decidiu trabalhar com estudos de paginação, sendo assim todos os 

tijolos utilizados para alvenaria de cada trecho do pavimento foram dimensionados para que 

estes se adequassem, exatamente, ao espaço no qual a parede será levantada. Analisando, 

portanto, o melhor tipo de tijolo que será utilizado no centro e no encontro das paredes, o que 

evita a quebra desse insumo pelos pedreiros. A empresa tem como indicador de produtividade 

a construção de 17 m² de alvenaria por dia. 

As atividades macro que iniciam as etapas da construção são: escavação, fundação, 

estrutura e alvenaria. Na etapa de alvenaria, existem as etapas de contramarco e 

emestramento; regularização de piso, pavimentação e reboco da escada; instalação elétrica do 

teto e paredes; promada água, pluvial e esgoto; e a instalação de incêndio e gás. Todas essas 

etapas são necessárias para a construção da alvenaria, culminando na colocação da “caixinha” 

primeira fase.   

Após isso, inicia-se a colocação do reboco e emboço; impermeabilização e 

pavimentação; e alvenaria de gesso, a qual se divide nos processos de construção de ramais 

água e esgoto e a colocação da “caixinha” segunda fase. Entretanto, ao colocar os ramais água 

e esgoto, insere o shaft e a instalação de ar. 

Posteriormente, inicia-se o sequenciamento dos seguintes processos: revestimento de 

paredes, revestimento gesso, instalação fase dois, forro de gesso, bancadas (esquadrias e 
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guarda corpo), portas de madeira, pintura primeira etapa, rodapé, acabamento elétrico, louças 

e metais, pintura final ,limpeza e entrega do apartamento. 

Após isso, ocorre a colocação da segunda fase da “caixinha”, assim como a fase de 

ramais água e esgoto é constituído das etapas de shaft e instalação de ar. As etapas desse 

processo construtivo estão ilustradas nos anexos A e B desta pesquisa. 

 

4.1 Descrição do Processo de Planejamento de Obra- Torres P e Torre B 

 

Esta sessão descreve as etapas de planejamento da obra, a qual será descrita por meio 

de decisões, discussões, erros e estratégias seguidas pela equipe. Ressalta-se que o 

planejamento esta dividido em longo, médio e curto prazo.  

No que consiste do planejamento de longo prazo, a equipe decidiu, juntamente com a 

equipe de consultoria, construir uma linha de balanço para todo o período de construção das 

duas torres, denominadas nesta pesquisa de torre P e torre B. Essa denominação será utilizada 

por serem as primeiras letras dos nomes reais dados pela empresa a esses dois edifícios.  

Como descrito no referencial teórico, a linha de balanço tem como objetivo relacionar 

todos os pacotes produtivos, os quais foram mencionados anteriormente desde a escavação até 

a entrega do apartamento aos clientes.  

Cada torre possui a sua linha de balanço.  E de acordo com essa, os pacotes são 

realizados em um período de tempo específico, até que todos esses sejam finalizados nos 22 

pavimentos dos dois prédios. Por meio desta ferramenta de planejamento é que são elaborados 

os planejamentos de médio e curto prazo.  

O planejamento de médio prazo é realizado uma vez ao mês e tem como objetivo 

gerenciar as atividades da obra em um horizonte de tempo de três meses à frente. A planilha 

desse planejamento inicia com a análise das atividades que serão realizadas durante esse 

período. Assim, de acordo com a linha de balanço, verifica-se o próximo pacote produtivo que 

será iniciado, as atividades relacionadas, as necessidades de material, mão de obra e 

equipamentos, controlando o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Para uma melhor compreensão, cita-se como exemplo o pacote de estrutura, que para 

ser realizado, uma série de atividades devem ser planejadas, sendo uma delas a construção dos 

pilares nos pavimentos.  

Desta forma, são especificadas todas as restrições necessárias, as quais precisam ser 

sanadas para que a atividade possa ocorrer na data estabelecida. Para o exemplo dos pilares, 
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uma das restrições seria providenciar espaçadores, aço, concreto, tabuas e mão-de-obra, 

definindo em seguida, o responsável por cada uma dessas restrições e o tempo necessário para 

providenciar o que foi estabelecido. As restrições são classificadas nas seguintes áreas: 

materiais, mão-de-obra, equipamento, projetos, espaço, segurança do trabalho e outras.  

Em relação aos indicadores, algumas alterações foram recomendadas, tais como: a 

necessidade da realização de IRR por mês, alertando todas as restrições que ainda existem e 

as que foram removidas. As atividades que se repetem nos pavimentos, as restrições 

associadas foram consideradas apenas como uma e não para cada atividade uma remoção, 

pois caso contrário, o IRR apresentaria um valor irreal. 

Foi considerado que seria estabelecido indicadores de IRR fora do prazo e antes do 

prazo. Notou-se também que muitas tarefas de curto prazo estavam sendo abordadas como 

tarefas de médio prazo, como por exemplo, a montagem de bandejas (equipamento de 

proteção coletivo que evita acidentes de possíveis objetos que caiam dos pavimentos 

superiores).  

As reuniões de médio prazo, por serem consideradas extensas, não atraiam a atenção 

dos participantes. Com isso, foi sugerido que após a reunião de curto prazo, todos os 

participantes elaborassem uma lista das possíveis restrições relacionadas às suas atividades, 

assim estas seriam apresentadas na reunião de médio prazo, tornando-a mais eficaz.  

Ao longo do tempo, notou-se que houve uma diminuição do IRR fora do prazo, que 

pode ser justificado pelo aumento da conscientização dos funcionários em relação à 

importância do planejamento de médio prazo, fato este caracterizado como efeito 

aprendizagem.  

Destaca-se a recomendação da engenheira residente a respeito da necessidade de 

acompanhar os pedidos de materiais que foram realizados e questionar aos fornecedores o 

porquê dos atrasos, pois estes materiais precisariam chegar à obra na data especificada no 

planejamento de médio prazo, caso contrário, provocaria modificações no planejamento de 

curto. 

Com as atividades estabelecidas no planejamento de médio prazo, são fixadas as 

tarefas necessárias de curto prazo. No exemplo dos pilares, seria necessário estabelecer as 

atividades de corte e dobra do aço, armar o pilar, concretar, fôrma e desforma de cada pilar, 

dentre outras tarefas. Os dias que ocorreriam cada uma dessas atividades são previamente 

estabelecidos. 
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Para a elaboração do curto prazo é preciso listar todas as tarefas que precisam de 

recursos disponíveis (material, mão de obra e equipamentos) para serem realizadas no período 

seguinte (semana seguinte). É necessária a distribuição dessas tarefas às equipes de trabalho, 

por ordem de prioridade, de forma a constituir os pacotes de trabalho semanais que serão 

atribuídos a cada equipe. Um dos critérios de priorização das tarefas a serem programadas é a 

sua criticidade no planejamento de médio prazo.  

Caso haja excesso de tarefas, aquelas menos prioritárias serão colocadas em um 

estoque de tarefas substitutas, as quais serão realizadas por alguma equipe que tenha o 

andamento de sua tarefa principal comprometida ou cuja produtividade tenha superado as 

expectativas. A figura 07 demonstra um exemplo de como é realizada o planejamento de curto 

prazo em uma planilha. 

 

 

Figura 07: Planejamento de Curto Prazo da empresa da obra em estudo 

Fonte: Empresa em Estudo 

 

Essa planilha é construída para todas as semanas do mês. Neste documento deve ser 

especificada a semana do planejamento, o engenheiro responsável, o mestre de obras, a 

autoria da planilha, os tipos de causas do não cumprimento da tarefa, assim como os 

indicadores (PPC, PPCQ e PPCS). Verificou-se que os indicadores PPCQ e PPCS não 

estavam sendo monitorados no início da implantação desse planejamento. 
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 O planejamento está dividido por torres e canteiro de obras, em cada um desses 

espaços é definido o local onde a tarefa será realizada, o tipo de atividade, a equipe 

responsável, os dias em que ocorrerão as atividades, assim como se estas ocorreram na data 

prevista. Também é monitorado se as atividades foram realizadas, ou não, e suas causas. É 

verificado se estas tarefas foram cumpridas com qualidade e segurança, assim como o 

estabelecimento de algumas observações (comentários). 

Ficou decidido pela engenheira que o pessoal da administração (estagiários, técnico de 

segurança do trabalho, almoxarifado, engenheira e mestre de obras) também receberiam 

atividades a serem realizadas no curto prazo. Destaca-se a aceitação do mestre de obra a essa 

forma de planejamento, pois este percebeu que por meio desse instrumento suas atividades 

seriam geridas com eficiência.  

A partir do mês de Agosto de 2014, a empresa resolveu adquirir um software, 

denominado de lean. Esse sistema passou a receber todo o planejamento das duas torres, ou 

seja, nele foram cadastradas as atividades presentes na linha de balanço até os planejamentos 

de curto prazo. Em relação ao planejamento de curto, as tarefas a serem desempenhadas na 

semana seguinte a reunião de planejamento passaram a ser cadastradas no sistema, como 

também as atividades que foram cumpridas no prazo, as que não foram realizadas e as que 

foram cumpridas fora do prazo.  

Cabe a esse sistema enviar essas informações para os terminais instalados pela obra. 

Com isso, os funcionários podem acessar esses terminais e verificar quais as suas atividades 

programadas para a semana. Desta feita, a equipe de planejamento pode analisar se o que foi 

planejado foi executado. 

Esse sistema também proporciona à equipe a utilização de duas ferramentas lean, o 

kanban e o andon. Em se tratando do Kanban, resolveu-se trabalhar com os pedidos de 

argamassa para as equipes de reboco e contrapiso, assim como a utilização dessa ferramenta 

para a movimentação de materiais nos pavimentos. 

Em relação ao Kanban para a argamassa, a partir das atividades estabelecidas no curto 

prazo, os operários dessas equipes realizam seus pedidos desse insumo nos terminais de 

acordo com suas necessidades.  Qualquer operário membro da equipe de contrapiso ou reboco 

esta autorizado a realizar o pedido. 

O software permite o cadastramento de uma quantidade de traços para certos horários 

pré-definidos, começando no horário das 07:00 horas finalizando ás 16:00 horas. Porém, 

ressalta-se que esses pedidos apenas podem ser realizados sob algumas circunstâncias 
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estabelecidas pela gerência, assim como: não é permitido pedir  mais de um traço para o 

horário das 7hrs, a equipe de reboco não pode  pedir mais de um traço para qualquer horário, 

a equipe de contrapiso não pode solicitar  mais de dois traços, são permitidos até oito traços 

por horário, passado essa quantia, os funcionários não conseguem mais cadastrar.  

Existem três equipes de reboco para a torre P, e três equipes para a torre B. Para a 

tarefa de contrapiso existem três equipes na torre P e três na torre B. Cada equipe é formada 

por um pedreiro e dois serventes. É importante mencionar que um traço constitui-se da 

relação volumétrica de cimento, água, areia e brita, dependendo do tipo de processo. 

Essas solicitações são realizadas durante o dia de trabalho ou no dia anterior. Desta 

feita, o betoneiro recebe, em tempo real, em um tablet, a quantidade necessária de argamassa 

a ser produzida para cada horário específico, qual a equipe solicitante e para qual pavimento 

será transportado esse material. Esta informação também é enviada para o tablet do 

guincheiro, o qual realiza o transporte dessa argamassa (o transporte desse betume recebe 

prioridade em relação ao transporte de qualquer  material). 

Para o kanban de transporte, os operários realizam seus pedidos de movimentação de 

materiais nos terminais, indicando para quais pavimentos. O guincho pode transportar  

materiais da etapa de estrutura, alvenaria ou segurança. Tais pedidos devem ser realizados 

dois dias antes da realização da tarefa. A gerência estabeleceu uma prioridade de transporte de 

materiais, sendo a argamassa o insumo prioritário, seguindo do transporte de materiais de 

estrutura e alvenaria. 

No que diz respeito ao andon, este dispositivo foi aplicado para o guincho da obra e 

para as atividades que se encontram paradas nos pavimentos. Caso o guincho esteja inativo, 

uma mensagem de voz é transmitida para a sala da gerência, alertando sua paralisação.  

No caso de alguma tarefa paralisar em um dos pavimentos, seja por falta de material, 

equipamento, segurança, ociosidade ou outro motivo, os operários avisam a causa da 

paralisação por meio de três terminais espalhados em cada torre (dispostos no térreo, 7º 

pavimento e 14º pavimento). Desta feita, essa informação chega à sala da gerência por meio 

de uma mensagem sonora, na qual a equipe de planejamento possui 15 minutos para resolver 

a causa da paralização. Durante a realização da pesquisa dessa dissertação, ocorreram duas 

paradas, uma por falta de material e a outra por falta de segurança no pavimento. Ambas as 

paralizações foram resolvidas no prazo estabelecido. 

Salienta-se que existem duas televisões, uma na sala da gerência e outra no refeitório, 

estas transmitem os indicadores de produtividade das equipes, que são avaliadas de acordo 
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com as tarefas cumpridas no curto prazo. Porém, apenas o equipamento que se encontrava na 

gerência estava em funcionamento. 

A figura 08 representa o esquema que resume o planejamento descrito nesta sessão. 

 

                 FIGURA 08: Planejamento da obra em estudo  

                Fonte: Autor (2015) 

 

Descrito o processo geral de planejamento da obra, a próxima sessão tem como 

objetivo descrever as principais causas que provocaram atrasos na construção das duas torres, 

isto será descrito a partir da perspectiva das etapas de construção, ou seja, dos processos, 

sendo eles: fundação, estrutura, alvenaria, reboco e emboço, contramarco e emestramento, 

instalações e regularização de piso. 

Curto Prazo 

Definir: Local de realização da tarefa; tipo de 
atividade; equipe responsável; dias que 

ocorrerão as tarefas;  
Análise de Indicadores : PPC; PPCQ;PPCS 

Médio Prazo 

Análise das Restrições - Lista Padrão Análise de Indicadores : IRR 

Longo Prazo 

Linha de Balanço Torre P Linha de Balanço Torre B 
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4.2 Identificação das causas que provocaram atrasos 

 

 Elencam-se os fatores que provocaram atrasos na construção das duas torres, 

organizadas em cada etapa da construção, iniciando com a etapa de fundação.  

 

4.2.1 Etapa 01 – Fundação 

 

Destacam-se as causas elencadas no quadro 13. 

Quadro 13: Atrasos na obra em estudo - Fundação 

TORRE B 

ATIVIDADE 

EM ATRASO 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

 

CAUSA 

 

CONSEQUÊNCIAS 

 

Escavação 

 

01 

Não utilização da 

Retroescavadeira por 

motivos financeiros 

 

Atraso na Torre B em relação a P 

 

 

Colocação de 

Estacas 

 

 

02 

 

Erro de execução. A 

berma de um 

determinado trecho 

cedeu 

Colocação de um novo escoramento não 

previsto, atraso nas atividades de 

escavação, arrasamento e fôrma de 

bloco (sapata) 

Fonte: Autor (2015) 

Conclui-se que as causas verificadas nessa etapa do processo construtivo estavam 

relacionadas a uma decisão tomada pela equipe de planejamento em não utilizar uma 

retroescavadeira para o processo de escavação da torre B. Por motivo financeiro, decidiram 

utilizar apenas os operários para a realização dessa atividade.  

Outro fator a ser ressaltado foram erros de execução. Este fato ocorreu quando a 

berma de um determinado trecho da escavação da torre B cedeu, obrigando a colocação de um 

escoramento, o qual não conseguiu evitar que a terra parasse de ceder. Assim, houve 

necessidade de reforçar o escoramento. 
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4.2.2 – Etapa 02 - Estrutura 

 

O segundo processo construtivo selecionado foi o de estrutura. Os quadros 14 e 15 

apresentam as atividades, assim como seus motivos de atraso. 

 

Quadro 14: Atrasos na obra em estudo – Estrutura torre B 

TORRE B 

ATIVIDADE EM ATRASO Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

 

 

 

Concretagem de Pilares 

 

 

 

05 

Falta de planejamento da 

atividade; 

Atraso do fornecedor; 

Baixa produtividade da 

equipe de carpintaria 

Reagendamento da 

concretagem; 

Atraso nas atividades 

dependentes 

 

Colocação de Pilares 

 

02 

 

Erro na armação do aço; 

Atraso da aplicação dos 

pilares 

Fôrma de Pilares 01 Má Execução Atraso nas tarefas 

anteriores 

Revisão de nivelamento de 

Vigas 

 

01 

Baixa produtividade da 

equipe de Carpintaria 

 

Hora Extra 

Colocação de Guarda-Corpo 01 Causa não Informada Não houve 

Aplicação da armação da 

escada e organização das 

vigas 

 

01 

 

Intempérie (Chuva) 

Atraso nas atividades 

posteriores 

Conclusão da armação de 

vigas e lajes 

 

01 

 

Intempérie (Chuva) 

Atraso nas atividades 

posteriores 

Fundo de Viga e Painéis 

Internos e Desforma da laje 

 

01 

Baixa produtividade da 

Equipe 

 

Não Houve 

 

Montagem das Bandejas 

01 Quebra do Guincho Atraso no transporte de 

materiais 

Fonte: Autor (2015) 
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Quadro 15 – Atrasos na obra em estudo – Estrutura torre P 

Fonte : Autor (2015) 

Nesta etapa do processo produtivo, teve-se como um dos principais fatores de atraso, 

as atividades relacionadas aos erros cometidos pela equipe de planejamento. Entre esses erros, 

é oportuno destacar a falta de eficiência no planejamento de atividades, isso ocorreu 

principalmente quando estas não foram bem definidas no planejamento de curto prazo.  

Destaca-se também a superestimação da produtividade, ou seja, quando a equipe de 

planejamento alocou uma carga de trabalho superior à capacidade da equipe que executaria a 

tarefa. Isto é reflexo de um mau dimensionamento de equipe, sendo necessário rever a 

quantidade de operários necessária para execução de uma determinada tarefa ou analisar, 

novamente, a estimativa de produtividade. 

Torre P 

ATIVIDADE EM ATRASO Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSA CONSEQUÊNCIAS 

 

Realização da forma de cinta 

do subsolo 

 

01 

Falta de 

Planejamento 

Atraso no agendamento da 

concretagem 

 

Armação da laje 

 

01 

Superestimação da 

produtividade 

Aplicação apenas da armação e 

não da aplicação 

 

Fôrma da laje do térreo; 

 

01 

Falta de 

planejamento 

 

Atraso na obra 

 

Trecho da laje do térreo 

 

01 

Má divisão de 

equipes (carpintaria) 

 

Atraso na Concretagem 

 

 

Concretagem de Pilares; 

Concretagem da laje; 

 

 

 

03 

Falta de Concreto; 

Atraso do fornecedor 

de aço; 

Erro de Quantitativo; 

Intempérie; 

 

 

Atraso na armação e aplicação 

de Vigas; 

 

Aplicação de Corrimão 

 

01 

Serviço não 

Programado 

 

Atraso na Obra 

 

 

Montagem do Guincho 

Foguete 

 

 

01 

 

 

Falta de Projeto 

 

Atraso no andamento da laje 

(desforma do assoalho – 

primeiro pavimento) 

 

Fôrma de Pilares 

 

01 

 

Má Execução 

Atraso nas tarefas posteriores 

 

Armação: Vigas Laje , Escada 

 

02 

Baixa produtividade 

da equipe de 

Carpintaria 

Hora Extra; Equipe precisou ser 

revista 

Colocação de guarda-Corpo do 

3º pavimento 

 

02 

 

Causa não Informada 

 

Não Houve 

Aplicação da forma dos 

pilares, desforma das vigas 

anteriores e aplicação do 

fundo de viga T.01,02. 

 

 

02 

 

Absenteísmo 

 

 

Não Houve 

Colocação de Pilares  

01 

Absenteísmo; Falta 

de guarda-Corpo 

 

Hora Extra 
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Outra causa relacionada a erros de planejamento foram os serviços não programados, 

que ocorreram quando a gerência simplesmente não programou um determinado serviço, esta 

causa é diferente da “falta de planejamento da atividade”, pois esta se caracteriza pelo 

planejamento ineficiente, diferentemente dos “serviços não programados”.  

Além disso, ocorram desvios de programação. Esta causa ocorreu quando as 

atividades consideradas de urgência pela gerência recebiam prioridade em relação aos 

serviços que já estavam programados. A falta de solicitação de material, fator este que devia 

ter sido planejado nas reuniões de médio prazo, também ocasionaram atrasos, assim como os 

atrasos de fornecedores (cimento e aço). 

Fatores relacionados à mão-de-obra também mereceram destaque nesta etapa, como 

por exemplo, os erros de execução, que provocaram retrabalhos e baixa produtividade das 

equipes, principalmente, a de carpintaria. Outras causas foram o absenteísmo e a redução do 

quadro de funcionários em determinado período.  

A quebra do guincho foi motivo de atraso no transporte de materiais para os 

pavimentos, principalmente, prejudicando a atividade de montagem das bandejas.  

 

4.2.3 Etapa 03 – Alvenaria 

 

Os quadros 16 e 17 apresentam as causas de atraso desse processo. 

Quadro 16: Atrasos na obra em estudo – Alvenaria torre p 

TORRE P 

ATIVIDADE EM ATRASO Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

Marcação de Alvenaria  

01 

Atraso da terceirizada 

em montar o guincho 

Atraso da atividade 

Construir Alvenaria 

(Indicação do número de 

fiadas) 

 

09 

Intempérie; 

Acidente de Trabalho; 

Falta de Tijolos 

Atraso do Fornecedor 

 

Atrasos nas atividades 

Posteriores 

Fonte : Autor (2015) 
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Quadro 17: Atrasos na obra em estudo – Alvenaria torre b 

TORRE B 

ATIVIDADE EM ATRASO Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

Marcação de Alvenaria 02 Desvio de 

programação 

Atraso na atividade 

posterior 

Construir Alvenaria (Indicação do 

número de fiadas) 

04 Desvio de 

programação 

Não Houve 

Fonte: Autor (2015) 

Assim como na etapa anterior, destaca-se o atraso de fornecedor, neste caso, da 

terceirizada responsável por montar o guincho e do fornecedor de tijolos. Em se tratando do 

atraso da montagem do guincho, este fato provocou principalmente atraso no processo de 

movimentação vertical de insumos, como os tijolos.  

Verificou-se um acidente de trabalho ocorrido com um dos pedreiros, os desvios de 

programação e intempéries (chuvas), as quais foram concentradas nos meses de junho e julho 

de 2014. 

 

4.2.4 – Etapa 04 – Contramarco e Emestramento 

 

Os quadros seguintes demonstram as atividades em atraso e suas causas elencadas na 

etapa em análise. 

Quadro 18: Atrasos na obra em estudo – contramarco e emestramento torre P 

TORRE P 

ATIVIDADE EM ATRASO Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

Contramarco e Colocação de 

armadores 

 

03 

Atraso na atividade 

anterior; 

Falta de material 

Não Houve 

Fonte : Autor (2015) 
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Quadro 19: Atrasos na obra em estudo – contramarco e emestramento torre B 

TORRE B 

ATIVIDADE EM 

ATRASO 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

Emestramento   

01 

Baixa produtividade; 

Falta de material; 

Atraso na atividade 

posterior 

 

Contramarco e Colocação 

de armadores 

 

 

06 

Deslocamento de Operários 

para outra Obra; 

Desvio de Programação 

(alvenaria); 

Atraso na atividade anterior 

 

Atraso na atividade 

posterior 

Fonte: Autor (2015) 

No que se refere ao processo de contramarco e emestramento, os quadros 18 e 19 

relacionam as principais causas de atrasos nas tarefas programadas. Um dos motivos desses 

atrasos ocorreu pelo retardamento de algumas atividades precedentes, como exemplo, a 

descida das prumadas.  

Outras causas foram: a falta de solicitação de material pelos funcionários responsáveis 

pelo planejamento, fato este que deveria ocorrer no médio prazo; desvio de programação das 

atividades; baixa produtividade das equipes responsáveis pelo processo em questão; e o 

deslocamento de parte da equipe de operários para outra obra da empresa. 

 

4.2.5 – Etapa 05 – Instalações 

 

A seguir serão relatadas as causas de atraso nesta etapa do processo construtivo, nos 

quadros 20 e 21. 

Quadro 20: Atrasos na obra em estudo – instalações torre P 

TORRE P 

ATIVIDADE EM 

ATRASO 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Instalação de Gás 

 

04 

Desvio de Programação; 

Falta de solicitação de 

material; 

Atraso na construção da laje 

Atraso na atividade 

posterior 

Instalação Elétrica da 

Escada 

01 Desvio de programação Atraso na atividade 

posterior 

 

Colocação de Passagens 

 

02 

Redução do quadro de 

funcionários (Terceirizada); 

Absenteísmo 

Atraso na atividade 

posterior 

Subida da cascata e 

Mudança do quadro robô 

01 Falta de solicitação de 

material 

Atraso na atividade 

posterior 

Fonte: Autor (2015) 
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Quadro 21: Atrasos na obra em estudo – instalações torre B 

TORRE B 

ATIVIDADE EM ATRASO Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSAS 

 

CONSEQUÊNCIAS 

 

Instalação de gás 

 

02 

Falta de solicitação de 

material; 

 

Atraso na atividade 

posterior 

Teste da Instalação do Gás 02 Absenteísmo  

Subida da cascata e mudança 

do quadro robô 

 

02 

Falta de solicitação de 

material 

Atraso na atividade 

posterior 

 

Colocação de passagens 

 

01 

Absenteísmo Atraso na atividade 

posterior 

Fonte: Autor (2015) 

Na etapa de instalações é preciso destacar a falta de solicitação de material, como dito 

anteriormente, que deveria ser realizada no período de planejamento de médio prazo. Esta 

causa foi provocada, em sua maioria, pela empresa terceirizada responsável por esta etapa do 

processo construtivo. Aconteceu também o absenteísmo dos funcionários da empresa 

terceirizada, atenuando o atraso nas atividades de teste da instalação do gás, subida da cascata 

e mudança do quadro robô. 

 

4.2.6 – Etapa 06 – Reboco e Emboço 

 

As causas desta etapa estão representadas nos quadros 22 e 23. 

Quadro 22: Atrasos na obra em estudo – reboco e emboço P 

TORRE P 

 

ATIVIDADE EM ATRASO 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Reboco da Escada 

 

03 

Desvio de 

Programação; 

Erro de Planejamento; 

Atraso da atividade 

 

Reboco de apartamento 

 

05 

Desvio de 

Programação; 

Baixa produtividade; 

Acidente de Trabalho 

Atraso na atividade 

posterior 

Reboco do Hall 02 Absenteísmo Não Houve 

Conclusão da Pavimentação de 

apartamento 

 

01 

Falta de material 

(cerâmica) 

 

Não Houve 

Fonte : Autor (2015) 
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Quadro 23: Atrasos na obra em estudo – reboco e emboço B 

TORRE B 

 

Atividade em 

Atraso 

Nº de 

Ocorrências 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

Reboco da Escada 06 Baixa produtividade Atraso na atividade posterior 

 

 

Reboco de 

apartamento 

 

 

08 

Baixa produtividade; 

Absenteísmo 

Desvio de 

Programação; 

Atraso na atividade 

anterior 

 

 

Atraso na conclusão do reboco dos 

apartamentos 

Assoalho da Escada 01 Erro de Execução Atraso na aplicação da armação 

Fonte: Autor (2015) 

Assim como nos processos anteriormente citados, as principais causas que provocaram 

atrasos nas atividades estavam relacionadas ao absenteísmo de alguns operários pertencentes à 

equipe; baixa produtividade; falta de material, neste caso de cerâmica; acidente de trabalho, o 

mesmo acidente mencionado nos processos anteriores; desvio de programação; e erro de 

planejamento, devia-se planejar as atividades do reboco da escada do 10º ao 11º pavimento, 

porém foi planejado do 11º ao 12º. Como também houve atraso nas atividades antecedentes. 

 

4.2.7 – Regularização de Piso 

 

A seguir, as causas relacionadas da última etapa analisada por esta pesquisa. 

Quadro 24: Atrasos na obra em estudo – Regularização de piso P 

TORRE P 

ATIVIDADE EM 

ATRASO 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Regularização de Piso de 

Apartamento 

 

 

06 

Baixa Produtividade; 

Mau planejamento 

(Kanban); 

Atraso na atividade 

anterior 

 

Atraso nas atividades 

posteriores 

 

Assoalho da Escada 

 

03 

Baixa produtividade; 

Atraso na tarefa 

antecedente 

 

Hora Extra 

Fonte: Autor (2015) 
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Quadro 25: Atrasos na obra em estudo – Regularização de piso B 

TORRE B 

ATIVIDADE EM 

ATRASO 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

 

 

Regularização de Piso de 

Apartamento 

 

 

12 

Atraso na atividade 

anterior; 

Baixa produtividade; 

Programação para o 

apartamento errado; 

Problemas no Guincho 

 

 

Atraso nas atividades 

posteriores 

Regularização de Piso 

(Escada) 

 

02 

Concreto de má qualidade; 

Desvio de programação 

Atraso na atividade 

Aplicação de Assoalho da 

laje 

 

02 

 

Intempérie 

Atraso nas atividades 

posteriores 

Fonte: Autor (2015) 

Destaca-se o atraso nas atividades anteriores a regularização de piso, principalmente 

na atividade de construção da escada; baixa produtividade dos operários; erro de 

programação, no qual foram programadas as atividades para o pavimento nove, porém essas 

atividades seriam para o pavimento oito. Esse fato também ocorreu para a regularização de 

piso do apartamento um e dois da torre P. Da mesma forma, a  quebra do guincho  provocou 

atrasos nessa etapa do processo construtivo. O gráfico 01 elenca todas as causas citadas, assim 

como sua frequência por meio do diagrama de pareto. 
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Fonte: Autor (2015) 



99 
 

Percebeu-se que a causa erro de planejamento foi o fator que mais provocou atrasos na 

construção das duas torres , visto que 41% das causas de atrasos foram  relacionadas a erros 

de planejamento, seguido da baixa produtividade dos operários, atrasos nas tarefas 

antecedentes e do absenteísmo dos funcionários. 

Como o erro de planejamento obteve destaque nesta análise, o gráfico 02 representa os 

tipos de erros relacionados com esta causa. Para esse tipo de falha, foi construído um 

diagrama de Pareto, o qual permitiu uma melhor análise dos dados coletados.  
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Como observado no Gráfico 02, a causa mais frequente estava relacionada ao desvio 

de programação das tarefas. De todas as causas relacionadas ao planejamento, que 

provocaram atrasos na obra, 49% destas foram oriundas dos desvios de programação seguidas 

da não programação de algumas atividades, da produtividade superestimada, e da 

programação realizada para um pavimento errado. 

 

4.3 Comparações das Causas de atraso identificadas no estudo de caso com a literatura 

 

Como relatado no referencial teórico deste trabalho, sessão 2.6, foram elencados uma 

série de autores que apresentaram em suas pesquisas causas que provocaram atrasos no 

andamento de obras. Nestes estudos, as obras também estavam implantando os conceitos da 

construção enxuta.  

Desta feita, o objetivo desta sessão consiste em comparar essas causas encontradas na 

literatura com as causas pesquisadas neste estudo de caso. Para uma melhor comparação 

foram selecionadas 04 áreas, sendo estas: planejamento, mão-de-obra, sistema de informação, 

e outros aspectos (fatores externos, intempéries, fornecedores e cultura organizacional), como 

mencionado no quadro 08. 

No que consiste da área de planejamento, elencou-se na literatura algumas principais 

causas apontadas pelos autores. Para isto, será selecionada a área citada pela literatura, suas 

respectivas causas, os principais autores, assim como se estas causas ocorreram ou não no 

estudo de caso. O quadro 26 realiza essa comparação.
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Quadro 26 – Comparação das causas da obra em estudo e literatura - Planejamento 

ÁREA - 

LITERATURA 

CAUSAS - 

LITERATURA 

PRINCIPAIS 

AUTORES 

CAUSAS – ESTUDO DE CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO 

 

 

Falta de Estoque 

Pereira (2011); Oliveira 

C.B (2010); Bezerra 

(20102); Reichmann 

(1997); Oliveira (2007); 

Sommerr (2010) 

 

Fato ocorrido principalmente na etapa 

de Instalação, em que os terceirizados 

não planejavam a quantidade de 

materiais necessários; 

 

 

Erro de 

Planejamento 

 

Bernardes (2001); 

Oliveira (1999); 

Reichmann (1997); 

Nunes (2010); 

Wiginescki (2009); 

Alsehaimi et al (2014); 

 

Causa ocorrida principalmente no que 

consiste: superestimação da 

produtividade; falta de planejamento 

de uma atividade, mau 

dimensionamento de equipes de 

trabalho, serviços não programados, 

desvio de programação; 

 

Dificuldades 

técnicas na 

implantação de 

programas 

 

Wiginescki (2009); 

Alves (2000); Arantes 

(2008) 

A construtora apresentou dificuldades 

na instalação do programa “lean”, 

principalmente na visualização dos 

indicadores e mau funcionamento dos 

terminais lean; 

Longo tempo de 

duração das 

reuniões 

 

Coelho (2008); 

Alsehaimi et al (2014) 

Fato este também mencionado pelos 

membros que participavam das 

reuniões de planejamento; 

 

PCC não realista 

nos primeiros meses 

de implantação 

 

Peinerol (2007); Coelho 

(2003); Wiginescki 

(2009); Carvalho (2009) 

Como mencionado em alguns 

trabalhos da literatura, este fato 

também ocorreu na empresa em 

estudo. 

 

Deslocamento de 

operários entre 

obras da construtora 

 

Wiginescki (2009) 

Houve a necessidade de transferir 

alguns operários da obra em estudo 

para outros canteiros da mesma 

empresa. 

Fonte: Autor (2015) 

Percebe-se que dentre as causas, em relação ao planejamento, citadas pela literatura 

aquelas que mais ocorreram durante a presente pesquisa foram  listada no quadro 26. 

Ressalta-se a falta de materiais no estoque em determinadas etapas do processo construtivo, 

isto se deu principalmente por não se colocar todas as restrições necessárias no planejamento 
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de médio prazo, não só pelos próprios membros da equipe de planejamento, como dos 

terceirizados. 

Outro aspecto importante são os erros de planejamento, destacando-se: o desvio de 

programação, isto ocorreu quando outras atividades que não foram planejadas, ou que 

apareceram em regime de urgência, tiveram que ser atacadas primeiramente, fazendo com que 

as atividades já programadas ficassem em segundo plano, assim como o não planejamento de 

uma atividade, mau dimensionamento das equipes de trabalho e superestimação da 

produtividade.  

Destaca-se que também houveram relatos dos participantes em relação ao longo tempo 

de duração das reuniões, foi questionado, inclusive, pelo gerente de obras da necessidade de 

tanto tempo dedicado ao planejamento. Estas ocorrências, por processo produtivo, foram 

vistas na sessão anterior. 

Ressalta-se também que nos primeiros meses de implantação do indicador PCC, 

verificou-se que o seu resultado não estava coerente com a realidade, fato este justificado, 

pois os funcionários marcavam como concluídas tarefas que na realidade ainda não havia sido 

finalizadas. Outro fator presente na literatura, o qual também ocorreu no estudo, foi o 

deslocamento de operários entre obras da mesma construtora, provocando assim atrasos nas 

tarefas. 

No que diz respeito às causas relacionadas à mão-de-obra, o quadro 27 resume as 

ocorrências da literatura com as do estudo de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Quadro 27 - Comparação das causas da obra em estudo e literatura – Mão de Obra 

ÁREA - 

LITERATURA 

CAUSAS - LITERATURA PRINCIPAIS 

AUTORES 

CAUSAS – ESTUDO DE 

CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃO-DE-OBRA 

Desinteresse do Mestre de Obra 

em relação às reuniões de 

planejamento e as novas 

técnicas lean; 

Bezerra (2010); 

Oliveira C.B (2010); 

Wiginescki (2009) 

 

Fato este não verificado no 

estudo; 

 

Pouca Motivação dos 

Funcionários; 

Bernardes (2011); 

Nunes (2010); Coelho 

(2003) 

 

Fato este não verificado no 

estudo; 

 

Erros de execução nas 

atividades 

 

Nunes (2010); Salem 

et al (2005) 

 

Em várias etapas do processo 

construtivo este fato ocorreu; 

 

Falta de limpeza e manutenção 

dos pavimentos 

 

Wiginescki (2009); 

Pereira (2011) 

Resistência dos operários em 

deixar o pavimento limpo e 

organizado após término do 

serviço; 

 

Falta de compromisso com o 5S 

 

Wiginescki (2009) 

Resistência dos operários no 

início do programa, em sua 

manutenção; implantação de 

apenas 3S; 

Atraso na conferência dos 

materiais 

Sommer (2010); 

Salem et al (2005) 

 

Principalmente do aço; 

 

Atraso na aprovação dos 

materiais 

 

Oliveira (2007) 

Fato este verificado com 

relação ao recebimento dos 

serviços; 

 

Absenteísmo 

Coelho (2003); 

Oliveira (2007) 

Fato que provocou atraso em 

algumas atividades; 

 

Acidente de Trabalho 

 

Nunes (2010); Arantes 

(2008); Pekuri et al 

(2014) 

 

Fato que provocou atraso em 

algumas atividades de 

alvenaria; 

Fonte: Autor (2015) 

Em relação ao interesse dos funcionários com as reuniões de planejamento, notou-se 

que estes acreditavam que o planejamento das atividades provocaria a diminuição de 

retrabalhos e aumentaria a qualidade do processo, destaca-se o interesse do mestre de obras e 

encarregado. A única reclamação detectada no início da implantação dessas reuniões foi com 
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relação ao tempo de duração. Porém com a percepção da importância destas, estes 

funcionários passaram a acreditar que este tempo era necessário. 

Ressalta-se a má rastreabilidade do aço, provocada por uma ineficiência no processo 

de conferir este material ao ser entregue pelo fornecedor, provocando assim escassez desse 

insumo por certo período. Destaca-se também a conferência ineficaz dos pavimentos ao 

término de alguns serviços, como por exemplo, a finalização da etapa de estrutura. Estava-se 

recebendo o serviço como aprovado sendo que este possuía alguns defeitos de execução, 

provocando retrabalho. Também foram causas de atraso de atividades o absenteísmo e 

acidentes de trabalho. 

No que consiste aos sistemas de Informações, o quadro 28 resume as principais causas 

e dificuldades. 

Quadro 28: Comparação das causas da obra em estudo e literatura – Sistema de Informação 

ÁREA - 

LITERATURA 

CAUSAS - 

LITERATURA 

PRINCIPAIS AUTORES CAUSAS – 

ESTUDO DE 

CASO 

 

 

 

 

 

Sistemas de 

Informação 

Falta de Comunicação entre 

Funcionários 

Bernardes (2001); Rodrigues 

(2006); Wiginescki (2009); Russel 

et al (2014); 

 

Causa que ocorreu 

em alguns momentos 

Falta de compatibilização 

dos Projetos 

Nunes (2010); Coelho (2003); 

Alves (2000) 

 

Fato ocorrido 

Falta de acesso aos 

indicadores de desempenho 

dos Subempreiteiros 

 

Peinerol (2007) 

 

Fato não detectado 

 

Falta de informação precisa 

provinda do campo 

Bernardes (2001); Wiginescki 

(2009); Bernardes (2011); Bezerra 

(2010); Ko e Chung (2014) 

 

Fato não detectado 

 

Dificuldades na 

implantação de sistemas 

Arantes (2008); Peinerol (2007); 

Ginzberg (1981); Lyytnenn (1988); 

Jylha e Junilla (2014); Pestana et al 

(2014); 

Algumas 

dificuldades na 

implantação do 

sistema lean 

Fonte: Autor (2015) 

A causa falta de comunicação entre funcionários não foi detectada com muita 

frequência , tendo em vista que não é objetivo deste estudo pesquisar o sistema de informação 

da obra. Apesar disso, pode-se verificar que as restrições relacionadas ao almoxarifado não 

estavam sendo retiradas por falta de comunicação. Alguns funcionários tinham como restrição 

a solicitação de materiais ao setor de almoxarifado, para que este solicitasse ao fornecedor, 
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porém em algumas ocasiões este processo não ocorreu por falta de solicitação ao 

almoxarifado. 

Já em relação a projetos, o atraso se deu pela falta do projeto específico para a 

montagem do guincho, a gerência da obra culpou a terceirizada por este fato. Todos os 

subempreiteiros possuíam seus indicadores de desempenho acompanhados pela gerência da 

obra. Não foi detectada nenhuma causa de atraso relacionado a uma má gestão da informação 

proveniente do canteiro de obras.  

Porém a empresa encontrou algumas dificuldades na implantação do sistema lean, 

principalmente no mau funcionamento dos terminais, paralização destes sem motivos 

aparentes e a demora na atualização dos indicadores de desempenho das equipes. 

Como citado na sessão de revisão de literatura desta pesquisa, a área denominada de 

outros aspectos também foi incluída. Área esta que relaciona fatores como: cultura tradicional 

da empresa construtora, forte burocracia em todos os processos de tomada de decisão, causas 

de atraso ocorridas por interferência de clientes, intempéries e atraso de fornecedores. O 

quadro 29 relaciona as causas que foram encontradas neste estudo de caso. 
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Quadro 29 - Comparação das causas da obra em estudo e literatura - Outros Aspectos 

ÁREA - 

LITERATURA 

CAUSAS - 

LITERATURA 

PRINCIPAIS AUTORES CAUSAS – ESTUDO DE 

CASO 

 

 

 

 

 

OUTROS 

ASPECTOS 

Cultura Tradicional da 

Empresa 

 

Nunes (2010); Arantes (2008) 

Causa não detectada 

Forte Burocracia no 

Processo de Decisão 

 

Peinerol (2007) 

Causa não detectada 

 

Interferência por parte 

dos Clientes 

 

Bernardes (2001) 

Ocorreu principalmente na 

decisão de mudar alguns 

apartamentos. 

 

Intempéries 

 

Bernardes (2001); Coelho (2003); 

Pereira (2011) 

 

As chuvas foram a causa de 

atrasos 

 

Fornecedores 

Arantes (2008); Nunes (2010); 

Coelho (2003); Peinerol (2007); 

Jylha e Munnyla (2014) 

 

Atraso de fornecedores 

Fonte: Autor (2015) 

No que consiste a cultura tradicional da empresa, constatou-se, durante o período de 

pesquisa, que a empresa de estudo não se caracteriza como uma construtora tradicional. Este 

fato é justificado, pois esta instituição encontra-se aberta a mudanças relacionadas a processos 

e em termos de tecnologias. Como exemplo, cita-se a contratação de consultores que 

aplicaram conceitos de construção enxuta, assim como a instalação de um software, como já 

mencionado nesta dissertação, denominado lean. 

Não foi detectado nenhum aspecto que caracteriza a obra em estudo como um local de 

trabalho que funcione com uma forte burocracia nos processos de decisão. É fato que existe 

uma hierarquia a qual é respeitada pelos funcionários, em que a maioria das decisões 

referentes ao planejamento passa pela engenheira residente. Porém, foi notado que esta 

profissional incentiva a participação de todos os seus subordinados, incluindo mestre-de-

obras, encarregados, terceirizados, estagiários e aprendiz. 

No que consiste aos clientes, o setor de comercialização da construtora atrasou o envio 

das cartas de modificação dos apartamentos aos clientes, sem a informação a respeito de quais 

apartamentos deveriam ser modificados e em que aspectos. A equipe de planejamento acabou 

desconsiderando essas informações, tendo que rever alguns processos já realizados quando 

estas cartas chegaram ao canteiro. 
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Como citado na literatura, uma das causas que proporcionaram atrasos nas atividades 

de qualquer canteiro de obras, são as intempéries. No caso da obra em estudo, os meses de 

Junho e Julho foram os períodos que mais ocorreram pausas nas tarefas por causa deste fator. 

No que consiste no atraso de fornecedores, credita-se esta causa principalmente ao fornecedor 

de aço, cimento, tijolos e terceirizada responsável pela montagem do guincho. 

 

4.4 Verificação de ações de acordo com a perspectiva lean  

 

Nas sessões anteriores foram descritos os processos de planejamento da construção 

das torres B e P, seguida da apresentação das principais causas que provocaram atrasos na 

obra e da comparação dessas causas com os relatos da literatura. Essa sessão possui como 

objetivo descrever as principais ações tomadas pela empresa no que consiste em sanar as 

principais problemáticas citadas anteriormente. Dentre as várias ações estabelecidas pela 

gerência, durante o tempo de pesquisa desta dissertação, foram selecionadas 12 pelo 

pesquisador, as quais foram consideradas as mais representativas, sendo estas: 

 Planejar a obra a partir da perspectiva de longo, médio, e curto prazo; 

 Aplicar técnicas dos porquês nas reuniões de planejamento; 

 Verificar pacotes de atividades nos pavimentos; 

 Criar indicadores de IRR (Índice de Remoção de Restrições) fora do prazo; 

 Aplicar Conceitos do 5S; 

 Rastrear insumos pela obra; 

 Utilizar técnica de paginação; 

 Utilizar a ferramenta kanban; 

 Utilizar a ferramenta andon; 

 Realizar mutirões periódicos; 

 Motivar os Funcionários; 

 Estabelecer hora-extra; 

Tendo em vista que a construtora contratou uma consultoria, a qual possuía como 

responsabilidade implantar os conceitos da construção enxuta, será avaliado se tais ações 

possuem perspectivas relacionadas aos 11 princípios criados por Koskela, que foram 

apresentados no capítulo 02.  
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A primeira ação a ser discutida aborda o planejamento da obra. Pode-se considerar o 

fato da gerência organizar a sua programação por meio dos planejamentos de longo, médio e 

curto prazo, constituem-se de uma ação que esta aderente à perspectiva lean. Pois com o 

planejamento de longo prazo, a empresa pode comparar o que foi planejado com o que 

realmente esta sendo realizado por meio da visualização da linha de balanço e da análise do 

cronograma de médio prazo. Ambos os cronogramas estão expostos na sala da gerência. 

Em relação ao médio prazo, destaca-se a iniciativa da engenheira de enviar o 

planejamento de médio prazo aos seus principais fornecedores, fazendo com que estes fiquem 

cientes sobre o início das etapas dos macroprocessos e, assim, possam se programarem com 

antecedência em relação ao envio dos insumos. 

Desta feita, esta ação combate a não programação de tarefas, superestimação da 

produtividade e desvio de programação. Condizendo, portanto, com a perspectiva lean de 

produção. Pode-se relacionar esta ação diretamente com alguns princípios da construção 

enxuta, sendo estes: redução das atividades que não agregam valor (princípio um), pois com o 

planejamento, consegue-se identificar partes dos processos que não estão agregando valor; 

possibilidade de reduzir variabilidades no processo (princípio três), o que estabiliza a 

produção; e redução do tempo de ciclo (princípio quatro). Assim, dividindo-se o planejamento 

nestas três esferas, possibilita-se a adesão dos princípios um, três e quatro. 

Apesar desta ação ter sido considerada como completamente aderente aos princípios 

citados, é necessário que se faça uma ressalva. Como mencionado na sessão 4.1, o 

planejamento de curto prazo é cadastrado no software lean, no qual os funcionários tem 

acesso à programação de suas atividades semanais, esse sistema gera indicadores de 

produtividade por equipe. Porém, esta informação não é dissipada de forma plena, porque é 

preciso primeiramente entrar na sala de reuniões para verificar as informações no televisor ou 

acessar os terminais na obra, o dificulta, assim, o acesso de todos os funcionários à 

informação. Para que o princípio da transparência do processo fosse atendido, seria 

importante que no canteiro de obras fossem instalados dispositivos que informassem os 

indicadores da produtividade das equipes, de forma fácil e acessível aos trabalhadores.  

Ressalta-se que uma televisão foi instalada no pátio, destinado às refeições dos 

operários, com o intuito de informa-los a respeito das produtividades das equipes, assim como 

as atividades paradas, porém durante as visitas do pesquisador, este equipamento encontrava-

se desligado.  
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Ainda no que consiste das reuniões de planejamento, especificamente curto prazo, é 

frequente a utilização da técnica dos “porquês”, com o intuito de se descobrir a causa raiz dos 

atrasos nas tarefas, ou seja, a engenheira residente questiona cada um dos membros da equipe 

de planejamento os motivos que ocasionaram os atrasos nas atividades programadas na 

semana anterior. Esse questionamento é realizado até o momento da descoberta da causa real 

que provocou o atraso. 

Estas razões podem estar relacionadas à baixa produtividade dos operários, a falta de 

material, acidentes de trabalho, ou tudo aquilo que não esta agregando valor aos serviços, 

podendo criar variabilidades, ocasionando assim atrasos.  

A partir desse questionamento, existe a possibilidade de descobrir o que esta 

acarretando a variabilidade dos processos, assim como a redução das atividades que não estão 

agregando valor. Desta feita, considera-se que esta técnica esta relacionada à redução das 

atividades que não agregam valor e redução de variabilidades, respectivamente, princípios um 

e três.  

Esta ação foi considerada parcialmente aderente aos princípios anteriormente citados, 

pois apesar de existir a intenção de descobrir a causa raiz dos problemas, não foi detectada 

uma maior ênfase na análise das principais tarefas relacionadas aos macroprocessos, com o 

intuito de reduzir o tempo dos processos que não agregam valor, ou elimina-los, assim como a 

possibilidade de reduzir suas variabilidades. Podendo, portanto, diminuir seus tempos de 

duração, pois quanto menor o tempo de ciclo, menor a probabilidade de ocorrência de 

variabilidade. 

Já a ação de verificar os pacotes de atividades nos pavimentos, realizado pela equipe 

de estagiários, teve como objetivo a redução dos desvios de programação, principalmente no 

que consiste aos retrabalhos (tarefas que não foram realizadas com qualidade e precisavam ser 

refeitas), os atrasos provocados por tarefas anteriores e a desorganização dos pavimentos ao 

fim da realização de uma tarefa.  

Essa ação é realizada da seguinte maneira: ao término das atividades de uma equipe 

em um pavimento, um estagiário verifica se essas atividades foram realizadas com qualidade, 

segurança e limpeza. Isto evitaria que ao iniciar as tarefas da equipe seguinte, não houvesse 

atrasos por causa de defeitos ocasionados pela equipe anterior ou pela desorganização do 

espaço de trabalho. 

Esta ação possui perspectivas lean, pois esta relacionada com o princípio um, a partir 

do momento em que evita retrabalho. Essas atividades que não agregam valor podem 
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provocar desvio de programação, ocasionados pela má qualidade de um serviço e 

desorganização do espaço de trabalho, atrasando as tarefas posteriores.  

Porém, esta ação foi considerada como parcial, pois é necessário que o próprio 

operário perceba a importância da redução dessas atividades que não estão agregando valor, 

imprimindo melhor qualidade aos serviços e organizando o espaço de trabalho. Não 

precisando esperar uma avaliação da gerência, percebendo, por exemplo, a necessidade de 

limpeza nas vias de acesso, assim como a minimização das distâncias entre carga e aplicação.  

A estratégia de criar mais um indicador de planejamento de médio prazo (IRR fora do 

prazo) veio como alternativa para diminuir a falta de materiais na realização das tarefas em 

nível de curto prazo e a minimização do número de pedidos feitos com urgência. Pois foi 

detectado que nas reuniões de médio prazo, os participantes não estavam retirando suas 

restrições no prazo estabelecido, assim como não listando todos os materiais necessários para 

a realização das atividades.  

Esta ação foi vinculada ao aumento da transparência do processo, já que se criou um 

indicador de relevância em termos de programação, considerando que os próprios 

funcionários perceberam que para o pleno funcionamento da programação de curto prazo, era 

preciso que todos os materiais fossem devidamente relacionados na programação de médio 

prazo, assim como a importância de se retirar todas as restrições no prazo estabelecido.  Este 

fato foi vinculado à diminuição desse índice, revelando que os funcionários passaram a retiras 

suas restrições no prazo. 

Em relação à aplicação dos 5S, apesar de não constituir uma estratégia oriunda 

diretamente da equipe de planejamento da obra em questão, pode-se afirmar que esta técnica 

auxilia no combate de causas como: retrabalho, desvio de programação e atraso em tarefas 

anteriores. Em entrevistas com setor de qualidade da empresa, foi destacado que os sensos de 

utilização, organização e limpeza haviam sido implantados com sucesso na obra.  

Essa estratégia condiz diretamente com o princípio um, pois a utilização, a limpeza e 

organização auxiliam os operários a identificarem no processo fatores que não estão 

agregando valor. Com a devida organização do espaço de trabalho, delimitando-se o local de 

instrumentos e ferramentas, eles aperfeiçoam sua execução de tarefas, o que auxilia a redução 

do tempo de ciclo das atividades e o aumento da transparência do processo, de acordo com os 

princípios quatro e sete, respectivamente.  

Porém, como apenas os três primeiros Sensos foram implantados na obra, não sendo 

feito a aplicação dos Sensos de saúde e autodisciplina, e levando em consideração que o 

acompanhamento dos três primeiros sensos pela gerência ocorre com uma baixa, pode-se 
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afirmar que a ferramenta 5S não foi aplicada de forma eficiente. Por isso, a devida ação foi 

considerada como não aderente aos princípios. 

Outra ação aplicada foi o rastreamento de materiais pela obra, impulsionada pela falta 

de certos insumos, principalmente aço, tijolos e madeira. A gerência decidiu que todos os 

materiais espalhados pelo canteiro seriam rastreados por meio de placas de identificação, as 

quais teriam o nome do componente e suas especificações técnicas. Pode-se considerar que 

esta ação também combate à baixa produtividade dos operários, pois estes não precisam parar  

suas atividades para procurar o material, tendo em vista que esses insumos passaram a ser 

devidamente localizados. Esta estratégia esta relacionada diretamente com o princípio sete, 

pelo fato da utilização de placas e sinalizações que aumentam a transparência do processo, 

melhorando a gestão visual pela obra. 

A utilização da técnica de paginação foi requerida, principalmente, com o intuito de 

evitar que os pedreiros precisassem quebrar os tijolos, para que estes se encaixassem 

perfeitamente nas dimensões da alvenaria. Com esta ferramenta, pode-se combater a baixa 

produtividade dos operários e o desvio de programação. Caso o contrário, haveria um atraso 

na produção e os operários de outras equipes poderiam ser selecionados para auxiliar a equipe 

de alvenaria.  

Esta ação condiz com os princípios um, três e quatro. Este fato é justificado à medida 

que o processo de quebrar tijolos não agrega valor, introduz variabilidade, aumenta o tempo 

de ciclo do processo e desperdício de material. 

Em se tratando da utilização do Kanban, esta ferramenta foi requerida para a produção 

de argamassa do processo de alvenaria, relacionando as atividades das equipes de pedreiros e 

betoneiro. Esta técnica é utilizada, principalmente, para combater a baixa produtividade dos 

funcionários, racionalização dos insumos e nivelamento da produção. 

De acordo com a necessidade de argamassa para as tarefas e com a quantidade de 

traços permitidos para a solicitação no sistema, as equipes de reboco e contrapiso programam 

suas necessidades deste insumo. Desta feita, o betoneiro possui as informações de quanto 

deve produzir, para quais momentos, para qual equipe e para qual pavimento. Proporcionando 

assim a realização do Just in Time e diminuindo a variabilidade do sistema, princípio três.  

A razão para esta ação ter sido considerada apenas como parcial, foi o fato de que a 

programação de argamassa não está disponível em um quadro heijunka box,  o que facilitaria 

o acesso a todos os operários. Isso não ocorre porque é necessário que esses funcionários se 

desloquem do seu espaço de trabalho para verificar as informações nos terminais, dificultando 

o acesso a informação a todos os atores, ou seja, não melhora a transparência do processo.  
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Recomenda-se que a empresa invista em Kanbans visuais, como nos insumos com 

maior rotatividade que ficam armazenados  no almoxarifado, assim como nos materiais que 

ficam  estocados no canteiro (cimento, areia, cerâmica e tijolos) , informando, assim, aos 

funcionários o tempo de estoque de cada material (cobertura de estoque). 

Já em relação à aplicação do andon, este dispositivo é utilizado para monitorar as 

atividades do guincho e as atividades que estão paradas em cada pavimento. Desta feita, essa 

ferramenta possibilita a gerência investigar as razões da paralização deste equipamento, seja 

por falta de material, não programação de atividades, ou baixa produtividade. Durante as 

visitas do pesquisador, foram presenciadas apenas duas paradas deste equipamento.  

Em relação às atividades nos pavimentos, foram instalados três terminais em cada 

torre, um no térreo, outro 7º pavimento e no 14º pavimento. No momento que alguma 

atividade precisa parar, os operários avisam no sistema da paralisação, assim a gerência 

possui 15 minutos para resolver a problemática.   

Pode-se afirmar que esta ação esta vinculada, parcialmente, com o princípio sete, pois 

o andon possibilita o aumento da transparência do processo a partir do momento em que 

existem trocas de informações entre o campo e a gerência.  

Porém, esta ação foi considerada parcialmente aderente a este princípio, pois é preciso 

que todos os funcionários tenham acesso a tais informações de forma simples e direta. Ou 

seja, apenas a gerência tem acesso à informação da paralisação do guincho ou das atividades, 

como mencionado na sessão 4.1, por meio de uma mensagem de voz. Ressalta-se a 

necessidade dos operários avisarem da possibilidade das tarefas pararem, e não informando a 

gerência apenas quando elas param.  

A ação de realizar mutirões, periodicamente em alguns fins de semana, foi aplicada 

com o intuito verificar atividades que precisam de retrabalhos e solucioná-las. Essa estratégia 

surgiu a partir do momento que a gerência percebeu que a realização de retrabalhos durante a 

semana estava provocando desvios de programação, a principal causa de atraso relacionado ao 

planejamento, como visto na sessão 4.1.  

Identificou-se que essa estratégia não possui nenhum vínculo com os princípios lean, 

pois a realização de retrabalhos não agrega valor nenhum ao cliente, sendo considerado 

apenas como uma perda. Contrariando, portanto, o primeiro princípio da construção enxuta 

(reduzir a parcela das atividades que não agregam valor).  

Verificou-se, ao longo das visitas, que os operários são motivados a participarem do 

planejamento a partir do momento que estes informam os motivos da paralisação de 

atividades, são incentivados a questionarem a programação de curto prazo e a visualização de 
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suas programações nos terminais. Esta ação visa combater a baixa produtividade, os desvios 

de programação e as tarefas não programadas. 

Considera-se que esta ação esta condizente parcialmente com o princípio nove, 

introduzir melhoria contínua no processo, no que tange ao incentivo dos funcionários a 

acompanharem os desempenhos, não apenas de sua produtividade, mas também do 

planejamento organizado pela gerência, deixando-os livres a opinaram a respeito de melhorias 

no processo.  

Para que os operários tenham uma melhor participação nesse planejamento, é preciso 

que eles tenham um maior acesso as informações. Para que isto ocorra, é necessário haver 

uma gestão visual pela obra, por meio do acesso fácil e direto aos indicadores de 

produtividade das equipes, evitando que os operários precisem acessar os terminais ou se 

desloquem até a sala da gerência.  

Outra ação constante foi à utilização de hora extra aos sábados, quando necessário, 

com o intuito de combater os atrasos em algumas atividades, ocasionados, principalmente, por 

baixa produtividade. Defende-se que esta ação representa apenas uma medida paliativa para 

esta causa de atraso e não esta relacionada com nenhum princípio lean.  

Deve-se, portanto, analisar os reais motivos que estão causando uma baixa 

produtividade das equipes. É importante que a empresa analise se a baixa produtividade é 

oriunda da falta de material, de um lay-out que não facilita o fluxo das atividades e 

informações, da desmotivação dos funcionários ou do mau dimensionamento das equipes por 

pacote de produção. 

Os quadros 30 e 31 apresentam as ações discutidas anteriormente, as causas que 

motivaram a implantação e se estas ações estão relacionadas com algum princípio 

estabelecido por Koskela, e caso positivo, quais.  
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Quadro 30: Apresentação das ações da Obra de Estudo – Parte I 

 

 

          AÇÃO 

 

 

                  CAUSA 

  

ESTÁ 

ALINHADO COM 

ALGUM 

PRINCÍPIO 

 

 

PRINCÍPIOS 

 

Planejar a obra a partir 

da programação de 

longo, médio e curto 

prazo 

Não programação de tarefas; 

superestimação da 

produtividade; desvio de 

programação 

 

 

Sim 

 

Redução de atividades que 

não agregam valor; Reduzir 

Variabilidades; Reduzir 

tempo de ciclo  

 

 

Técnica dos Porquês 

 

 

Atraso nas tarefas anteriores; 

Baixa produtividade; 

 

 

Parcialmente 

 

 

Reduzir atividades que não 

agregam valor; 

 

 

Receber Pavimentos 

 

Desvio de programação 

(retrabalho); atraso na tarefa 

anterior; 

 

 

Parcialmente 

Reduzir atividade que não 

agrega valor 

 

IRR fora do prazo 

 

Falta de material 
 

Sim 
Aumento da Transparência 

do processo 

 

5S 

Retrabalho, desvio de 

programação, atraso na 

tarefa; 

 

Não 

Não possui aderência com 

nenhum princípio 

 

Rastrear insumos 

Falta de materiais; baixa 

produtividade (os operários 

não param por falta de 

material) 

 

 

Sim 

 

Melhorar a transparência do 

processo 

Fonte: Autor (2015) 

Quadro 31: Apresentação das ações da Obra de Estudo – Parte II 

 

AÇÃO 

 

CAUSA 

  

ESTA ALINHADO 

COM ALGUM 

PRINCÍPIO 

 

PRINCÍPIOS 

 

Técnica de 

Paginação 

 

Desvio de programação; baixa 

produtividade; retrabalho; 

 

 

Sim 

Reduzir atividades que 

não agregam valor; 

Reduzir Variabilidade; 

Reduzir tempo de ciclo; 

 

Kanban 

 

Baixa produtividade; desperdício de 

materiais 

 

Parcialmente 
Reduzir Variabilidade 

 

Andon 

Não programação das atividades pela 

gerência; Superestimação da 

produtividade; falta de materiais; 

 

 

Parcialmente 

 

Melhorar a 

Transparência do 

Processo 

Realização de 

Mutirões 

 

Desvio de Programação 

 

Não 

Não possui aderência 

com nenhum princípio 

 

Motivar 

Funcionários 

 

 

Baixa produtividade, desvio de 

programação 

 

 

Parcialmente 

 

Introduzir melhoria 

contínua 

Aplicar Hora 

Extra 

 

Baixa produtividade 
 

Não 
Não possui aderência 

com nenhum princípio 

Fonte: Autor (2015) 
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Por meio da análise dos dados, chega-se a conclusão que apesar da empresa considerar 

importante afase de planejamento, fato este justificado pela maneira como esta dividida o 

gerenciamento das duas edificações, as principais causas de atrasos foram originadas de erros 

de planejamento (41% do total dos erros), seguido da baixa produtividade das equipes. 

Do total de erros de planejamento, destacaram-se os desvios de programação e a 

ineficácia das tarefas. Essas causas tiveram respaldo na literatura, ou seja, também foram 

motivos de atrasos em outros estudos de caso, ressaltando os trabalhos de Bernardes (2001), 

Oliveira (1999), Nunes (2010), Wiginescki (2009) e Alsehaimi et. al. (2014). 

Também foram verificados erros originados da mão de obra, principalmente, na 

execução de fôrmas de pilar, vigas, lajes e na armação. Estes também foram citados nos 

trabalhos de Nunes (2010) e Salem et. al.(2005). Em relação ao sistema de informações, 

destacaram-se as dificuldades em implantar um novo software no canteiro, fato citado nos 

trabalhos de Arantes (2008), Julha e Junila (2014) e Pestana et. al. (2014). 

Na área denominada de outros aspectos, cita-se a ocorrência de chuvas, provocando 

principalmente atrasos em algumas tarefas do pacote de alvenaria. Este tipo de atraso é 

mencionado nos trabalhos de Bernardes (2001) e Pereira (2011). 

Das 12 ações analisadas, nove possuem alguma relação com os princípios 

estabelecidos pela construção enxuta, sendo quatro ações completamente aderentes e cinco 

parcialmente. As três restantes foram consideradas não aderentes. De acordo com o que foi 

discutido neste capítulo, serão listadas algumas sugestões de melhoria. 

Com a análise dos dados, notou-se que um dos principais motivos de atraso das 

atividades foram originados por desvios de programação e a não programação de tarefas. Com 

isso, sugere-se a criação de um indicador que mensure a quantidade de atividades desviadas 

durante a semana. A partir deste índice, a empresa poderá analisar quais as principais 

atividades estão sendo desviadas e os motivos, evitando ações paliativas como mutirões e 

hora extra. 

Com esta análise, pode-se avaliar se o motivo do desvio de programação foi 

ocasionado por tarefas que não foram bem planejadas ou se quer foram planejadas, 

proporcionando também uma melhor análise desse tipo de causa. 

É preciso que a obra invista em uma melhor gestão visual pelo canteiro. Essa ação 

pode ser realizada com a exposição de indicadores de produtividade das equipes em uma 

localidade de grande circulação, além de demonstrar a linha de balanço de ambas às torres, 

para que assim, os operários possam obter a informação se a obra esta sendo realizada no 
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prazo. Essa estratégia favorece ao maior acesso a informação, sendo assim o operário se 

sentirá mais valorizado com a oportunidade de sugerir melhorias.  

Essa iniciativa também poderá diminuir os desvios de programação e não 

programação de tarefas, a partir do momento que os operários estão cientes da produtividade 

de cada uma das equipes. Outra ação sugerida seria a premiação das equipes com melhor 

desempenho no mês, essa avaliação deverá ser realizada de acordo com a produtividade, 

qualidade, segurança e limpeza. 

Com isso, poderá evitar a baixa produtividade, tendo em vista que os operários serão 

mais motivados, reduzindo também a diminuição do absenteísmo. Com o intuito de reduzir a 

baixa produtividade e os desvios de programação, deve-se orientar os operários a cadastrar a 

paralisação das tarefas nos terminais, quando de sua evidente eminência, não apenas quando 

esta realmente parar. 

Para um melhor controle dos materiais do almoxarifado e dos insumos que ficam 

espalhados pelo canteiro, sendo os principais a areia, brita e cimento, sugere-se a aplicação de 

kanbans visuais, principalmente, para aqueles itens com alto giro de estoque. Esta iniciativa 

visa solucionar a falta de materiais da obra. 

Deve-se aumentar o monitoramento dos sensos de utilização, organização e limpeza 

no canteiro de obras, assim como a aplicação do senso de disciplina nos operários. Visando 

com isto, a diminuição dos desvios de programação, não programação de tarefas e baixa 

produtividade.  

É importante também que os operários possam participar das reuniões de 

planejamento. Com isto, sugere-se que pelo menos um operário possa acompanhar uma 

reunião de planejamento de curto prazo, esta participação poderá ser realizada de forma 

rotativa entre os membros de todas as equipes. 

Os operários são aqueles que mais conhecem as dificuldades de realização das tarefas 

na prática e com a participação nas reuniões podem sugerir melhorias que evitem os desvios 

de programação e não programação de tarefas. A maior valorização deste funcionário 

implicará na diminuição do absenteísmo. O quadro 32 elenca essas sugestões de melhoria, 

indicando os tipos de causas que poderão ser evitadas. 
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Quadro 32: Sugestões de Melhoria 

Soluções Causa 

 

Indicador de atividades desviadas durante a semana  

Desvio de Programação;  

Não Programação de Tarefas; 

 

Melhorar a gestão visual pelo canteiro 

Absenteísmo;  

Desvio de programação; 

 Não programação de tarefas; 

 

Premiação por equipe  

Baixa Produtividade; 

Absenteísmo; 

Cadastrar paralisação de tarefa nos terminais quando de sua eminência de 

paralisação 

Baixa Produtividade; 

Desvio de programação; 

Kanban visual nos materiais do almoxarifado e insumos pelo canteiro  

Falta de material 

Aumentar o monitoramento dos sensos de utilização, separação e limpeza, 

assim como a aplicação do senso se autodisciplina 

Desvio de programação; 

 Não programação de tarefas, 

Baixa produtividade; 

Inserir por semana, um operário do canteiro de obras para participarem de 

uma reunião de planejamento 

Desvio de programação; 

 Não programação de tarefas; 

Absenteísmo; 

Fonte: Autor (2015) 

Tais ações visam propor novas melhorias, assim como a adaptação de iniciativas já 

praticadas pela a empresa, com a intenção de prevenir as principais causas que vem 

provocando atrasos. 

Concluída a análise dos dados, a próxima sessão possui como objetivo descrever as 

considerações finais desta pesquisa, ressaltando as principais observações em relação às ações 

tomadas pela empresa; importância da construção enxuta para o planejamento da obra; 

demonstrar que o problema de pesquisa foi respondido, assim como o alcance dos quatro 

objetivos propostos pela dissertação; elencar a importância da pesquisa para a empresa, 

literatura da área, e para o autor; citar as principais dificuldades encontradas ao longo da 

pesquisa; assim como relatar possibilidades de trabalhos futuros. 
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5. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Com a revisão de literatura e do estudo de caso desenvolvidos por esta pesquisa, 

verificou-se a importância que os conceitos defendidos pela construção enxuta possuem para 

o planejamento de obras. A partir do método desenvolvido, foi possível atingir os quatro 

objetivos propostos pela pesquisa, alcançando, portanto, o objetivo principal. 

Para tal, foi realizado, primeiramente, um embasamento teórico a respeito do tema 

selecionado, em que os trabalhos dos principais autores da área foram lidos e discutidos. Para 

se obter um embasamento prático foi preciso realizar seis visitas técnicas as construtoras de 

grande porte localizadas em Natal (RN), as quais estavam construindo edifícios verticais. A 

partir dessas visitas, foi escolhida a construtora deste estudo, assim como a obra a ser 

analisada. 

Estabelecida à obra, foi preciso delimitar o objeto de pesquisa, ou seja, a construção de 

duas torres verticais. Estas torres foram escolhidas de acordo com o prazo de construção, 

tendo em vista que a terceira torre da obra ainda não havia iniciado suas atividades durante o 

período do estudo. 

Para atingir o objetivo de descrever o processo de planejamento, foi preciso 

acompanhar durante um ano as reuniões de médio prazo, curto prazo e as reuniões com a 

equipe de consultores lean. Realizar entrevistas informais com a engenheira residente, com os 

estagiários e mestre de obras. Foram analisados também os documentos oriundos dessas 

reuniões e realizadas visitas técnicas ao canteiro de obras. 

Para alcançar o segundo objetivo de identificar as causas que provocaram atrasos na 

construção da obra, foi construído um quadro comparativo que relacionou as atividades que 

apresentaram atrasos, a frequência do tipo de atividade em atraso, suas causas e as 

consequências do atraso.  

Com o intuito de atingir o terceiro objetivo, comparar as causas do estudo com as 

causas da literatura, foram selecionadas na literatura quatro áreas que mais apresentam causas 

de atrasos, a partir de então elencou-se os principais atrasos por área, os autores que mais 

citaram as causa em destaque e por fim, verificou se estas causas aconteciam na obra. 

Portanto, a construção de um quadro comparativo permitiu alcançar o terceiro objetivo.  

O último objetivo, apresentar as ações tomadas pela empresa para prevenção ou 

correção dessas causas, analisando se estas ações possuem alguma relação com os princípios 

da construção enxuta, foi atingido com a construção e discussão em um quadro que relacionou 
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as principais ações tomadas pela empresa às causas que motivaram tais ações, se estas estão 

alinhadas com algum princípio da construção enxuta, e caso positivo, quais. Com isso, 

afirma-se que atingindo os quatro objetivos específicos estabelecidos, foi possível atingir o 

objetivo geral desta dissertação. 

Em se tratando do estudo de caso, verifica-se que dos 11 princípios, apenas cinco 

destes foram relacionados às ações realizadas pela empresa. Essas aconteceram na tentativa de 

sanar as principais causas de atrasos na obra, que foram: redução das atividades que não 

agregam valor, reduzir a variabilidade do processo, melhorar a transparência do processo, 

introduzir  melhoria contínua do processo e reduzir o tempo de ciclo.  

Não foi detectado pelo autor decisões que estivessem relacionadas com a melhoria do 

produto por meio das considerações sistemáticas requeridas pelo cliente, princípio dois, como 

pesquisas de mercado, pesquisas pós-ocupação oriundas de outras obras da mesma empresa, 

ou seja, decisões que tivessem o cliente final como foco. 

Embora a ação de aplicar a técnica de paginação na etapa de alvenaria esteja 

relacionada ao princípio quatro, não foram detectadas outras ações que melhor enfatizassem a 

diminuição do tempo de ciclo dos processos, incluindo os processos de fluxos (espera, 

transporte, movimentação) ou aplicação de engenharia simultânea. Assim como ações 

relacionadas ao princípio cinco, simplificar e minimizar o número de passos e partes, em que 

sua principal função consiste em reduzir a quantidade de componentes em um processo que 

não estão agregando valor. 

Não foram relacionadas nenhuma decisão que tivesse como intenção a melhoria da 

flexibilidade do produto, princípio seis, ou seja, incentivo a flexibilização da mão de obra, 

seja a partir de uma polivalência, ou maior autonomia, também não foi detectado nenhuma 

ação referente personificação  mais tarde possível do produto. Assim como também não 

foram relacionados os princípios 8, 10 e 11, os quais são: focar o controle do processo global, 

balancear as melhorias no fluxo com as melhorias das conversões; e aplicação de benchmark. 

Com relação às 12 ações analisadas, quatro estavam relacionadas diretamente com os 

princípios da construção enxuta, cinco foram consideradas como parcialmente relacionadas e 

três ações que não possuem relação alguma.  

No que consiste as quatro ações condizentes com os princípios, que foram: a utilização 

da técnica de paginação, utilização do planejamento de longo, médio e curto prazo, a 

rastreabilidade de insumos pelo canteiroe e a utilização de IRR fora do prazo. Essas ações 

possuem perspectivas da construção enxuta, porque evitam o retrabalho, favorece à 
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estabilidade da produção, diminuem tempo de ciclo das tarefas, proporcionam mais 

transparência aos processos e evitam a falta de material. 

Já as ações que foram consideradas parcialmente relacionadas com os princípios da 

construção enxuta foram: utilização da técnica dos porquês, recebimento de pavimentos, 

utilização da ferramenta Andon,e Kanban, e motivar funcionários. Foram assim classificadas, 

pois apesar de estarem relacionadas com alguns dos princípios estabelecidos por Koskela, não 

proporcionavam aspectos que são relevantes para a construção enxuta. Os quais: facilidade de 

acesso a informação por todos os funcionários da obra (Andon, Kanban e motivação), por não 

estabelecerem a importância de transmitir para os operários a necessidade de se produzir com 

qualidade e segurança, desde a primeira vez, o que evitaria os retrabalhos (recebimento de 

pavimentos) e por não enfatizar a necessidade de avaliar as principais atividades com o intuito 

de se verificar variabilidades nos processos, reduzindo as atividades que não agregam valor e 

o tempo de ciclo (técnica dos porquês). 

Em se tratando das três ações que não estão relacionadas com a perspectiva lean, ou 

seja, realização de hora extra, mutirões e aplicação do 5S. As duas primeiras foram assim 

classificadas porque são medidas paliativas, as quais não visam sanar a causa principal do 

atraso, provocando principalmente atividades que não agregam valor.  

Em relação ao 5S, destaca-se que essa metodologia não foi completamente aplicada, 

principalmente por não ter gerado o senso de autodisciplina nos operários. Assim como o 

baixo controle a respeito da aplicação dos três primeiros princípios desta ferramenta. Ressalta-

se que a plena aplicação desta ferramenta no canteiro de obras está totalmente aderente aos 

princípios lean. 

A partir desta análise responde-se ao seguinte problema de pesquisa estabelecido por 

este estudo de caso: Como os princípios da construção enxuta influenciam no 

planejamento de obra de uma construtora alocada na cidade de Natal/RN que trabalha 

com edificações verticais? 

Considera-se que apesar da empresa em estudo utilizar algumas ferramentas e 

conceitos provenientes da construção enxuta e da importância dada ao planejamento, suas 

ações não refletem, em sua totalidade, a plena implantação da filosofia lean. Este fato é 

justificado, pois dos 11 princípios, apenas cinco foram relacionados com as ações analisadas, 

e das 12 ações apenas quatro encaixavam-se completamente com algum princípio. 
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É preciso, portanto, que a empresa se inteire melhor a respeito dos conceitos 

defendidos pelos princípios da construção enxuta, refletindo essa consciência nas ações 

tomadas durante o processo de planejamento das obras. 

Recomenda-se que os responsáveis pelo planejamento invistam mais em ações que 

visem combater as principais causas de atrasos na obra, principalmente, por estas causas 

serem oriundas de erros de planejamento, como o desvio de programação, não programação 

de tarefas e atraso nas tarefas antecedentes, assim como o absenteísmo e a baixa 

produtividade. Causas estas que tiveram respaldo na literatura. 

Com o intuito de sanar tais problemas, foram propostas algumas sugestões de 

melhorias a serem seguidas pela empresa. Como a criação de um indicador que mensure a 

quantidade de atividades que foram desviadas durante a semana, podendo assim analisar 

quanto tempo de atraso esta causa está provocando na construção das duas edificações, assim 

como o custo desse atraso. 

Melhorar a gestão visual pelo canteiro de obras, transmitindo assim informações 

imprescindíveis para os operários de forma fácil e direta. Com isso, estes poderão sugerir 

melhorias e terão a oportunidade de participarem de forma mais ativa do planejamento das 

atividades. 

Premiar as equipes pelo seu bom desempenho, não só em termos de produtividade, 

qualidade, segurança e limpeza. Esta premiação poderá ser realizada com bônus financeiro, 

produtos, ou qualquer outra ação que incentive os operários, evitando baixa produtividade e 

absenteísmo.  

É importante que a paralisação das atividades seja evitada nos pavimentos, para isto é 

necessário que os operários cadastrem o motivo da paralisação antes que esta ocorra. Assim 

como investir em kanbans visuais, aplicar o senso de autodisciplina nos operários e aumentar 

o monitoramento dos sensos de separação, organização e limpeza. 

Esta pesquisa foi de relevância significativa para a empresa em estudo, pois pode-se 

descrever o processo de planejamento da obra, suas principais causas de atrasos e as 

principais ações tomadas por esta organização, analisando se tais ações estão coerentes com 

os princípios da construção enxuta.  

Este fato proporcionará uma reflexão de seus dirigentes no que consiste aos fatores 

que estão provocando atrasos na obra e quais são as melhores estratégias que podem 

solucionar as causas, utilizando para isso os princípios da construção enxuta. Considerando 

que tais princípios visam, principalmente, a redução daquilo que não agrega valor para os 

clientes, tornando a empresa mais enxuta, e consequentemente, diminui os desperdícios. 
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A relevância deste estudo também é ressaltada em termos de contribuição acadêmica, 

pelo fato de se comparar fatores mencionados na literatura com acontecimentos apresentados 

no estudo de caso, podendo-se confirmar que as principais causas de atrasos na obra são 

oriundas de erros de planejamento e fatores relacionados à mão-de-obra. 

A pesquisa também foi de grande relevância para o pesquisador, pois o mesmo teve a 

oportunidade de conhecer os processos e atividades inerentes da construção civil, suas 

principais dificuldades, como se desenvolve um planejamento de obras e como se dá a relação 

entre os atores envolvidos nesse processo. Assim como a oportunidade de avaliar quais as 

principais causas que provocam atrasos e como estas causas podem ser sanadas com ações 

coerentes com os princípios da construção enxuta. 

Notou-se que o setor da construção civil caracteriza-se de um ambiente de produção 

propício para a atuação de profissionais da Engenharia de Produção, principalmente, pela 

oportunidade de se racionalizar processos, sejam eles de conversão ou de fluxo, 

proporcionando uma maior eficiência na produção de edifícios. Podendo, com isto, diminuir o 

tempo de realização das obras, entregando estas no prazo estabelecido com o cliente, 

aumentando a qualidade e reduzindo os custos de construção.  

As principais limitações deste trabalho estavam na mensuração exata do tempo de 

atraso provocado pelas causas e os custos envolvidos. Destaca-se a limitação do pesquisador 

ao acesso de certas informações, principalmente relacionadas aos custos. 

Como trabalhos futuros, sugere-se a análise das estratégias estabelecidas nesta 

pesquisa com a perspectiva de se avaliar até que ponto essas ações proporcionaram a redução 

do tempo de realização das atividades macro; como a participação ativa dos operários auxilia 

na eficiência do processo de planejamento; como a gestão da informação no canteiro de obras 

melhora o processo de planejamento; e como os princípios da construção enxuta reduzem os 

gastos na construção de edifícios. 
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ANEXO A – Rede de precedências Apartamentos – Parte I 

 

 

 

 

 



138 
 

ANEXO B – Torre de Precedência Apartamentos – Parte II 
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ANEXO C – Plano de Ataque da Obra 


