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 A indústria da construção civil enfrenta nas últimas décadas dificuldades 

internas e externas no setor, como a crise financeira, a forte retração ao crédito, 

aumento da competitividade com entrada de empresas estrangeiras e aumento da 

importância da qualidade requerida pelo cliente. Este cenário contribuiu para que as 

empresas do setor promovessem mudanças buscando soluções empreendedoras 

para melhorar seus índices de produtividade, otimizando recursos e diminuindo os 

seus custos. 

 O desenvolvimento de um ambiente competitivo onde a busca pela redução 

dos desperdícios e a necessidade de agregar valor ao produto final de maneira mais 

eficiente, fizeram com que a utilização dos conceitos do Lean Production em obras de 

Construção Civil ganhasse espaço. Para tal as empresas adaptaram os conceitos do 

Sistema Toyota de Produção (STP) à sua realidade e estão começando a colher os 

frutos desta implementação. 

 Esta monografia tem como objetivo apresentar os conceitos da filosofia Lean 

Production, desenvolvida pelo STP, e expor as adaptações realizadas para a sua 

utilização na forma de Lean Construction (Construção Enxuta). Para exemplificar os 

impactos desta filosofia em construções, foi desenvolvido um estudo de caso em uma 

etapa de uma obra metroviária, onde esses conceitos foram aplicados e os resultados 

obtidos estão expostos no presente trabalho.   

 

Palavras-chaves: Sistema Toyota de Produção, Construção Civil, Construção Enxuta, 

Last Planner System. 
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 The civil construction industry has been facing in the last decades internal and 

external difficulties such as financial crisis, strong credit retraction, competitive increase 

with foreign companies arrival in the market and quality increase importance of 

customer demands. This scenario contributed to several changes by the companies 

looking for entrepreneur solutions in order to improve the productivity indicators, 

optimizing resources and reducing costs. 

 

 The development of a competitive environment, where the search for loss 

reduction and the need to aggregate value to the final product in a more productive 

way, helped the utilization of Lean Production concepts in Civil Construction work to 

win space and grow. Therefore, the companies were forced to adapt their reality to the 

TPS-Toyota Production System and they are starting to have the results of this 

implementation. 

 

 This monograph work has as objective to present the Lean Production 

philosophy, described by STP, and present the adaptations performed for its utilization 

as Lean Construction format. To explain this philosophy impact on constructions, it was 

developed a case study in a subway construction where these concepts were applied 

and the results achieved are presented as follows.  

   

Key-words: Toyota Production System, Civil Construction, Lean Construction, Last 

Planner System.  
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1. Introdução 

1.1. Apresentação do Tema 

A indústria da construção civil no Brasil tem sofrido com a crise político-econômica 

que o país enfrenta. Desde meados de 2014 o aumento da inflação e dos juros, a forte 

redução ao crédito e a contínua retração da atividade do setor da construção 

contribuíram para que a mesma se agravasse, afetando construtoras de imóveis e 

incorporadoras, as empreiteiras, o comércio e fabricação de materiais de construção e 

as empresas prestadoras de serviços de engenharia. 

Os anos de oportunidades e expectativas com a realização da Copa e Jogos 

Olímpicos no Brasil levaram a um grande aumento na oferta de empreendimentos 

residenciais e comerciais em grandes cidades. Em consequência do atual cenário 

econômico, as incorporadoras ficaram com um enorme estoque de unidades não 

vendidas e os próximos lançamentos foram suspensos. O principal desafio do setor 

imobiliário era eliminar este estoque remanescente para obter o retorno dos 

investimentos feitos e se capitalizar para próximas oportunidades. A solução 

encontrada foi ofertar os imóveis com grandes descontos para conseguir colocar 

dinheiro em caixa, segundo reportagem da revista Exame. 

A situação se agrava no setor com o decorrer da Operação Lava-Jato, que 

investiga o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras envolvendo 

políticos de vários partidos e as maiores empreiteiras do país. Somado a isso, a 

situação econômica e a instabilidade politica contribuem para a perda de confiança de 

investidores no país e a consequente diminuição dos investimentos em infraestrutura e 

na oferta de novos projetos no setor da construção. 

Neste contexto, as empresas se veem obrigadas a apostar em inovações para 

melhorar seu planejamento e produtividade e se tornarem mais competitivas. A 

implementação da metodologia Last Planner System e a adoção da filosofia Lean são 

algumas das medidas adotadas pelo setor da construção civil como estratégia de 

mercado. Ambas são fundamentadas com base nos conceitos do Sistema Toyota de 

Produção e serão apresentadas neste trabalho. 

O Sistema Toyota de Produção é um modelo japonês que revolucionou o sistema 

de produção em massa até então proposto por Henry Ford, tornando-se exemplo de 

eficiência e inovação no mercado. Por isso, foi escolhido como base para as melhorias 

que serão apresentadas no setor da construção civil. 
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1.2. Objetivos 

 O objetivo geral do trabalho é entender e avaliar como as ferramentas da 

filosofia Lean podem contribuir para a melhoria da qualidade e da produtividade de 

obras no setor da construção pesada, com foco em obras metroviárias.  

 Como objetivo específico, a intenção é apresentar a metodologia de 

planejamento conhecida como Last Planner System, elaborada pelo Lean Construction 

Institute e baseada nos conceitos do Sistema Toyota de Produção, e analisar 

melhorias desenvolvidas em uma obra de infraestrutura, onde foi implementada.  

 

1.3. Justificativa 

 A introdução ao tema se deu em uma universidade francesa, na qual a autora 

deste trabalho teve a oportunidade de cursar dois semestres. Aprendeu sobre o Lean 

e o Sistema Toyota de Produção aplicado à indústria de manufatura. Após retorno ao 

Brasil tomou conhecimento que a metodologia estava sendo implementada por 

empresas do ramo de construção civil. Interessou-se mais ainda pelo assunto e 

decidiu se aprofundar visto que o assunto era relativamente novo no mercado. 

Acredita que a filosofia desenvolvida pela Toyota tem muito a acrescentar na maneira 

como as empresas enxergam seus processos e as pessoas, sendo possível otimizar 

os recursos para atender melhor seus clientes e com mais qualidade. 

 O setor de construção tem assistido à estagnação das produtividades de sua 

força de trabalho nos últimos anos. Esta estagnação, aliada à mudança do contexto 

econômico mundial, abriu espaço para a implantação de melhorias que já estão sendo 

adotadas por algumas empresas, especialmente no acompanhamento de suas 

produtividades. O objetivo tem sido entregar os projetos de forma mais enxuta, 

consumindo menos recursos, e que gerem margens econômicas mais vantajosas para 

as companhias. 

 Nesse sentido, o tema abordado foi escolhido por se alinhar às inovações que 

estão sendo implantadas na construção civil e para se analisar as adaptações e 

impactos do Lean Construction no setor. As principais áreas em que a metodologia 

têm sido aplicada e já apresenta resultados positivos é na área de planejamento e na 

área de produção de obras. Ambas serão apresentadas neste trabalho, que visa 

proporcionar uma visão mais clara das melhorias alcançadas. 
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1.4. Metodologia 

 A metodologia utilizada para a elaboração do presente trabalho consistiu em 

pesquisa bibliográfica a fontes relacionadas aos temas Lean Construction e Sistema 

Toyota de Produção e estudo de caso composto por visita a uma obra metroviária e 

entrevista com engenheiros de campo.  

A análise documental foi baseada em documentação textual, fotográfica e 

eletrônica, como plantas de projetos, por exemplo. Para a parte textual foram 

consultados livros de autores referenciados no assunto, artigos publicados em meio 

eletrônico, teses de mestrado e doutorado assim como material disponibilizado pela 

construtora referenciada no estudo de caso. A memória fotográfica é em parte de 

autoria própria e realizada durante a observação em campo, e em parte fornecida pela 

construtora. 

O estudo de caso observacional, com a técnica de coleta de dados por meio de 

observação participante, foi realizado em uma obra na construtora em que o presente 

autor trabalha. A visita à obra durou três semanas, de 21/03/2016 a 08/04/2016, e se 

constituiu por passagem nas áreas administrativas e de produção da obra. Foi 

possível observar a gestão das rotinas e como o trabalho é desenvolvido, além de 

reuniões de acompanhamento de custos e avanço de projeto.  

O tipo de obra escolhido baseou-se no nível de avanço do projeto de 

implementação da filosofia Lean nas obras em operação. Para isso, foi selecionada 

uma obra em que o processo já estivesse implementado e em funcionamento e fosse 

possível acompanhar as novas rotinas estabelecidas pela metodologia do Last Planner 

System, a ser detalhada posteriormente, e ver os resultados de melhorias já 

identificadas e testadas. 

Os dados coletados para a amostragem do estudo de caso foram fornecidos pela 

construtora e detalhados pelo engenheiro de campo, com o intuito de esclarecer o que 

foi desenvolvido. Além disso, o presente autor contou com apoio de outros 

profissionais da empresa especializados no assunto e professor orientador no tema 

escolhido. 
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1.5. Estrutura do Trabalho 

 A estrutura desta monografia está dividida em cinco capítulos, sendo o primeiro 

capítulo uma introdução à importância do tema escolhido, apresentando os objetivos 

do trabalho e mostrando a metodologia utilizada para sua realização.  

 No segundo capítulo são relatados a origem e os conceitos, além dos 

princípios e algumas ferramentas do Sistema Toyota de Produção (STP), que 

inspiraram o desenvolvimento do Lean Production (produção enxuta).  

 No terceiro capítulo são abordados os princípios da construção enxuta, ou 

Lean Construction, e algumas ferramentas para sua aplicação. Além da metodologia 

de planejamento conhecida como Last Planner System e seus benefícios para um 

planejamento mais preciso nas obras.  

 No quarto capítulo é apresentado um estudo de caso em uma obra de 

infraestrutura metroviária, em que os conceitos expostos anteriormente serão 

aplicados em uma etapa da obra, a via permanente. Nessa etapa será exposto um 

diagnostico das áreas antes da implementação do Lean e os ganhos obtidos 

posteriormente à ela. 

 Por último, no quinto capítulo serão feitas as considerações finais sobre o tema 

considerando aspectos positivos e negativos sobre a implementação dos conceitos da 

filosofia Lean Construction em uma obra, levando em conta os resultados obtidos na 

obra a ser apresentada no estudo de caso.  
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2. Sistema Toyota de Produção 

2.1. Origem 

Fundada em 1937 por Kiichiro Toyoda, a Toyota Motor Company viria a 

revolucionar o mundo com sua nova maneira de pensar a produção, inserindo a 

melhoria contínua como forma de aumentar o valor agregado de seus produtos aos 

clientes. Seu pai, Sakichi Toyoda, foi considerado o rei dos teares ao inventar uma 

máquina que interrompia seu funcionamento quando um fio rompesse, tendo esse 

mecanismo se tornado um dos pilares do que viria a ser o chamado Sistema Toyota 

de Produção. 

Assolado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão viu a necessidade de 

sua economia se reerguer. Neste contexto, a Toyota se viu obrigada a adotar políticas 

de cortes para tentar sobreviver, gerando insatisfação generalizada entre seus 

funcionários como apresentado por Liker (2005). Tal ação culminou na renúncia do 

cargo por Kiichiro Toyoda, que passou a empresa para seu primo, Eiji Toyoda. 

Em visitas a fabricas de automóveis nos Estados Unidos, em 1950, Eiji Toyota 

e o administrador da empresa, Taichii Ohno, constataram que o sistema de produção 

não havia mudado muito desde os anos 30. As empresas americanas continuavam 

com suas produções em larga escala, com muitos equipamentos produzindo 

quantidades muito grandes e gerando estoques intermediários entre os processos de 

produção.  

Essa superprodução, com um fluxo irregular e que deixava passar produtos 

com defeitos ocultos não impressionaram os gestores na Toyota, que viram nestas 

visitas uma oportunidade de se atualizarem e melhorarem o processo de produção. 

Neste âmbito, Eiji Toyota deu a missão à Taichii Ohno de igualar sua produtividade à 

da Ford, maior montadora de automóveis na época. E para tal seria necessário 

adequar o sistema de produção de larga escala à necessidade dos clientes japoneses. 
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2.2. Conceito 

Seguindo o conceito do sistema de produção em grande escala, as plantas da 

Ford eram organizadas de maneira a produzir grandes quantidades de um único 

modelo, o Ford T preto. Por outro lado, a Toyota necessitava produzir reduzidas 

quantidades de modelos variados, pois o mercado japonês não sustentava o consumo 

em massa de um só veículo.  

Além disso, a Ford já dispunha de um sistema de fornecimento estabelecido, 

de grande reserva de dinheiro e estava consolidada no mercado nacional e 

internacional de automóveis. Sendo assim, a Toyota precisava adaptar o processo de 

produção da Ford à sua realidade para conseguir alcançar a mesma produtividade, a 

um baixo custo de produção e com um lead time reduzido, ou seja, com um curto 

tempo de produção. 

Partindo da linha de pensamento de Henry Ford, que propunha um fluxo 

contínuo de material no processo de produção, Ohno desenvolveu um sistema de 

fluxo unitário de peças, que era flexível e se adequava a demanda dos clientes pela 

variedade de modelos. Este fluxo veio a ser um dos pilares do Sistema Toyota de 

Produção (STP) com o nome de Just in Time (JIT).  

O outro pilar estava baseado nos princípios da autonomação, desenvolvida por 

Sakichi Toyoda no século XX. A autonomação, ou Jidoka, é a capacidade de parar um 

equipamento e sinalizar algum problema na produção, nunca deixando passar peças 

com defeitos. Em outras palavras, já dizia Liker (2005), é a automação com toque 

humano.  

Aplicando os princípios citados e após décadas de práticas, testes e 

aprendizados, Ohno propôs juntamente com sua equipe o Sistema Toyota de 

Produção. Estabelecido em uma base sólida de padronização de processos e melhoria 

contínua (Kaizen), os pilares do STP dão suporte ao sistema, que é comumente 

exemplificado por uma casa, a “Casa Toyota”, conforme figura 1.  
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A Toyota também se baseou nos ensinamentos de W. Edwards Deming sobre 

qualidade, pioneiro americano no tema, para estruturar o sistema do just-in-time. 

Deming ampliou o conceito de cliente em uma organização, introduzindo os clientes 

externos e internos. Cada etapa ou processo de uma linha de produção deve ser 

considerado um cliente e receber o que precisa, no momento em que precisa e na 

quantidade certa (Kosaka, 2009). Surge dai o conceito de sistema puxado, no qual a 

demanda é definida pelo cliente, que “puxa” a produção.  

Outra contribuição de Deming foi a de incentivar os japoneses a adotarem uma 

abordagem sistemática para resolução de problemas, buscando sempre a melhoria 

contínua. A filosofia do Kaizen incentiva os funcionários a realizarem melhorias, 

mesmo que pequenas, para eliminar todos os desperdícios que não agregam valor e 

geram custos. A tomada de decisão é levada até o nível dos trabalhadores para que, 

em grupos, consigam pensar nas melhores soluções para os processos. 

Avaliando seu processo de produção a partir da perspectiva do cliente, a 

Toyota identificou em suas plantas sete tipos de desperdícios evidentes e que não 

agregavam valor. Liker (2005) classifica os desperdícios como a seguir e acrescenta 

um oitavo que considera importante: 

1. Superprodução: a produção de itens para os quais não há demanda, não agrega 

valor para o cliente e se mostra como uma forma de gastos desnecessários, com 

material, pessoal e estoques. 

Figura 1: Casa Toyota 
Fonte: Lean Institute Brasil - KAMADA (2007) 
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2. Espera: tempo de espera que funcionários não exercem uma atividade, seja por 

falta de material ou ferramenta, devido a problemas com alguma máquina ou ainda 

pela falta de estoque para seguir com a atividade seguinte, devido a gargalos 

anteriores. 

3. Transporte: a movimentação excessiva ou desnecessária de estoques 

intermediários se configura um tipo de desperdício evidente. Deve-se buscar uma 

logística produtiva dos produtos acabados e ferramentas em processo de 

utilização. 

4. Processos desnecessários: muitos processos intermediários acabam por não 

agregar valor e tornam as atividades complexas, facilitando a propagação de 

defeitos e movimentos desnecessários.  

5.  Excesso de estoque: o excesso de material parado, matéria prima ou o produto 

acabado se configura em capital parado e gastos extras com estocagem, 

manutenção e transporte. Além disso, grandes volumes de estoques 

intermediários aumentam o lead time das atividades e ocultam falhas no processo 

de produção, como entregas atrasadas dos fornecedores e equipamentos em 

concerto. 

6. Defeitos: As consequências diretas dos defeitos são o retrabalho e as perdas de 

dinheiro, tempo e esforço. Logo, deve-se fazer certo da primeira vez. 

7. Movimentação desnecessária: os movimentos inúteis dos funcionários também 

se configuram em perda de valor agregado. Entre eles pode-se destacar a procura 

e a busca por ferramentas e materiais. 

8. Desperdício intelectual: Perda de ideias e oportunidades de melhoria por não 

ouvir ou não dar abertura aos funcionários. É preciso explorar todo o potencial das 

equipes que atuam diretamente na linha de produção, envolvendo-as e 

preparando-as para dar continuidade ao processo de melhoria contínua.  

Tradicionalmente, as empresas se focaram em otimizar processos individuais, 

reduzindo o tempo de ciclo ou substituindo funcionários por máquinas, sem analisar 

toda a cadeia de fluxo de valor, ou seja, todos os processos e atividades usados para 

produzir e entregar o produto ou serviço ao cliente. O resultado dessas melhorias era 

pequeno quando se considerava o processo produtivo como um todo, pois os passos 

com agregação de valor são poucos e as melhorias aplicadas somente a eles não são 

tão expressivas. 
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O que a Toyota propôs foi analisar todo o fluxo de valor e se concentrar na 

redução ou eliminação dos desperdícios ao longo do processo, contrariamente à 

maneira tradicional que se focava em reduzir custos dos processos individualizados. A 

filosofia da Toyota propõe que devemos otimizar os desperdícios ocultos, aqueles que 

não agregam valor mas são necessários para a realização dos que agregam, e 

devemos zerar os desperdícios evidentes, ou seja, aqueles que são claramente 

desnecessários e não agregam valor para o cliente. 

Desta forma, o STP prega a filosofia de eliminação das perdas para 

desenvolver uma produção enxuta. Essas perdas são chamadas pelos japoneses de 

Muda e segundo Machado (2006) o Muda esta relacionado às atividades humanas 

que consomem recursos e não agregam valor.  

Com o fluxo de valor mapeado e ações discutidas para reduzir os passos que 

não acarretam agregação de valor, a melhoria contínua tem o papel de dar 

continuidade a este ciclo e aumentar sempre o valor agregado dos produtos e serviços 

ofertados, configurando-se na aplicação constante do Ciclo PDCA para obter ganhos 

significativos. 

Nas décadas de 60 e 70, a Toyota deu um importante passo disseminando o 

STP em toda a sua cadeia de fornecedores. Ao final, eles não possuíam somente uma 

planta de produção que operava de forma enxuta, mas todo um empreendimento que 

seguia o conceito enxuto e que incluía seus funcionários e seus fornecedores. E foi 

somente na década de 90 que o sistema da Toyota se difundiu pelo mundo juntamente 

com o conceito de produção enxuta, através da publicação da obra “A Máquina que 

Mudou o Mundo” (Womack et al, 1991), baseada em uma pesquisa feita pelo MIT.  
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2.3. Os princípios do STP 

Liker (2005), em seus 20 anos de estudo sobre a Toyota e seu modelo de 

gestão, apresenta 14 princípios que considera constituir o Modelo Toyota. Ele os 

agrupa em quatro categorias, todas começando com a letra P em inglês – Philosophy, 

Process, People/Partners e Problem Solving. Os “4Ps” do Modelo Toyota são 

representados pela seguinte pirâmide na figura 2: 

 

Segundo Liker (2005), esses princípios-chave impulsionam as técnicas e 

ferramentas do Sistema Toyota de Produção e da administração da Toyota em geral. 

Os “4P’s” fazem menção às seguintes ideias: filosofia de longo prazo; o processo 

certo produzirá os resultados certos; acrescentar valor à organização, desenvolvendo 

seu pessoal e parceiros; e a solução contínua de problemas básicos impulsiona a 

aprendizagem organizacional. 

A base da pirâmide aborda os temas sobre a busca pelo alinhamento e 

crescimento da organização rumo a um objetivo em comum, de modo a gerar valor 

para o cliente e a sociedade. Os processos e funções da empresa devem ser 

avaliados para que se consiga atingir o objetivo estabelecido.  

i. Filosofia de Longo Prazo: 

1. Basear as decisões administrativas em uma filosofia de longo prazo, mesmo 

em detrimento de metas financeiras de curto prazo. 

Figura 2: "4Ps" do Modelo Toyota 
Fonte: O Modelo Toyota – LIKER (2005) 
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No segundo nível da pirâmide são abordados os temas sobre melhorias nos 

processos que conduzem a uma produção com qualidade e alto valor agregado. 

Podemos citar a criação de um fluxo contínuo, a fim de evitar a ociosidade e o tempo 

de espera entre as atividades; o planejamento da produção baseado na demanda do 

cliente por determinados produtos, seguindo a reposição de peças pelo principio do 

just in time e reduzindo ao máximo estoques intermediários e de armazenamento; 

eliminação de perdas na produção e a sobrecarga das pessoas e equipamentos, 

nivelando a carga de trabalho; busca pela qualidade com a autonomação e solução 

rápida de problemas, evitando retrabalho a longo prazo; padronização e simplificação 

das atividades como forma de incentivar os trabalhadores na busca pela melhoria 

contínua. 

ii. O Processo certo produzirá os resultados certos: 

2. Criar um fluxo de processo contínuo para trazer os problemas à tona. 

3. Usar sistemas puxados para evitar a superprodução. 

4. Nivelar a carga de trabalho (heijunka). 

5. Construir uma cultura de parar e resolver os problemas, obtendo a qualidade 

logo na primeira tentativa. 

6. Tarefas padronizadas são a base para a melhoria contínua e a capacitação dos 

funcionários. 

7. Usar controle visual para que nenhum problema fique oculto. 

8. Usar somente tecnologia confiável e completamente testada que atenda aos 

funcionários e processos. 

 

O terceiro “P” da pirâmide abrange as pessoas da organização. Os princípios 

desta seção transmitem a ideia de se criar e fortalecer sempre a cultura da empresa 

por entre seus líderes e funcionários. Deve-se investir nas pessoas dentro da 

organização para se obter o melhor delas em seu trabalhos, formando equipes 

multidisciplinares e bem capacitadas. É indicado também estabelecer uma relação de 

confiança com os fornecedores, desafiando-os e ajudando-os a atingir seus objetivos. 

iii. Valorização da organização através do desenvolvimento de seus 

funcionários e parceiros: 
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9. Desenvolver líderes que compreendam completamente o trabalho, que vivam a 

filosofia e a ensinem aos outros. 

10. Desenvolver pessoas e equipes excepcionais que sigam a filosofia da 

empresa. 

11. Respeitar sua rede de parceiros e de fornecedores desafiando-os ajudando-os 

a melhorar. 

O topo da pirâmide está relacionado à melhoria contínua na organização. Deve-se 

buscar resolver os problemas identificando sua causa raiz, para aprender e evitar que 

os mesmos voltem a ocorrer. Além disso, é necessário que os líderes busquem 

conhecer os processos indo à sua origem para que criem seus próprios argumentos e 

construam uma base de dados própria, sem teorizar com base em depoimentos de 

terceiros ou dados de computador. 

iv. A solução contínua de problemas na origem estimula a aprendizagem 

organizacional: 

12. Ver por si mesmo para compreender completamente a situação (genchi 

genbutsu). 

13. Tomar decisões lentamente por consenso, considerando completamente todas 

as opções; implementá-las com rapidez. 

14. Tornar-se uma organização de aprendizagem através da reflexão incansável 

(hansei) e da melhoria contínua (Kaizen). 

Liker reforça que não vale uma organização aplicar somente algumas 

ferramentas do STP e estar seguindo apenas alguns princípios criados por ele para 

dizer que é enxuta, pois os resultados serão picos de curto prazo de alto desempenho 

e que depois não serão sustentáveis. É preciso entender e disseminar a filosofia por 

toda a empresa, pois os verdadeiros agentes de mudança que irão manusear as 

ferramentas e prosseguir com a melhoria contínua dos processos são os próprios 

funcionários. Portanto, fortalecendo a cultura Lean diariamente será possível colher 

resultados positivos com o STP e desenvolver uma vantagem competitiva sustentável.  
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2.4. Just in Time e a Redução de Estoques 

O Just in Time (JIT) é um sistema de organização da produção baseado em 

três elementos operacionais: o fluxo contínuo de produção, o tempo takt e o sistema 

puxado, cujas definições serão abordadas a seguir. O objetivo é somente produzir o 

que o cliente demanda, na hora em que precisa e na quantidade exata. Com isso, 

busca-se eliminar os desperdícios na produção e atender a demanda 

instantaneamente, com a qualidade perfeita. 

O modo tradicional de pensar a produção em massa busca agrupar pessoas e 

máquinas com funções semelhantes visando extrair o máximo de produção delas ao 

menor custo por unidade produzida. Este sistema gera a superprodução em grandes 

lotes, ocasionando grandes volumes de estoque em processo e a ocupação de 

espaços em planta. Como consequência, as falhas no processo produtivo ficam 

mascaradas e torna-se difícil a sua identificação, visto que os produtos ficam muito 

tempo parados entre as etapas. 

 Segundo Machado (2006), o fluxo contínuo é essencial para a realização da 

produção puxada e está no centro da mensagem enxuta de que a redução do intervalo 

de tempo entre a matéria-prima e os produtos (ou serviços) acabados leva a uma 

melhor qualidade, a um menor custo e a um menor prazo de entrega. O sistema que 

Ohno desenvolveu busca eliminar os estoques intermediários e agrupar as células de 

trabalho por produto e não por processo, criando um fluxo unitário de peças, ou seja, 

ele defende que uma única peça deve ser movimentada de cada vez entre as 

operações dentro de uma célula. Caso ocorresse algum problema, toda a linha de 

produção pararia, mas Ohno considerava isso vantajoso, pois forçava os funcionários 

a buscarem soluções e retomarem rapidamente a produção, evitando que as falhas 

ocorressem novamente. Isto ajudava a alimentar a filosofia da melhoria contínua. 

Takt é uma palavra de origem alemã e significa ritmo, compasso. Na fabrica ele 

é o que representa a demanda do cliente, ou seja, a razão na qual o cliente está 

comprando o produto, de acordo com Kosaka (2009). O takt estabelece o ritmo da 

produção e auxilia os funcionários alertando-os para atrasos ou adiantamentos. O 

tempo takt é calculado com base na capacidade produtiva (tempo disponível para 

produção) e na demanda do cliente, dividindo um pelo outro temos qual deve ser a 

produção diária para atender ao mercado, evitando a superprodução e eliminando 

desperdícios. 
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O terceiro elemento operacional que sustenta o JIT é o sistema puxado de 

produção. De acordo com Liker (2005), no Modelo Toyota, puxar significa o estado 

ideal da fabricação Just in Time: dar ao cliente externo ou interno (no caso o próximo 

passo no processo de produção) o que ele quer, quando o quer e na quantidade que 

deseja. E isso se traduz perfeitamente no fluxo unitário, na qual a etapa anterior 

somente deve produzir o que a etapa seguinte necessita. 

Segundo Kosaka (2009), quando a criação do fluxo unitário não é possível 

porque os processos estão muito distantes ou porque os tempos de ciclo para 

desempenhar as operações variam muito, a próxima melhor escolha é frequentemente 

a adoção do sistema Kanban da Toyota. O Kanban é entendido como um tipo de sinal 

e foi criado baseado no funcionamento dos supermercados nos Estados Unidos, onde 

Taichii Ohno observou que à medida que os produtos iam sendo consumidos das 

prateleiras, os funcionários repunham na mesma quantidade. 

Sendo assim, Ohno levou essa ideia para as fabricas da Toyota e desenvolveu 

mecanismos, como latas, caixas e cartões, em que as células de trabalho sinalizavam 

ao estoque quando necessitavam de reposição de peças enviando Kanbans com as 

especificações e quantidades necessárias. Podemos classificar estes sinais como 

Kanbans de estoque. 

Liker (2005) afirma que o poder do Just in Time é permitir que você 

corresponda às mudanças diárias da demanda. Sendo assim, em tempos de crise, 

principalmente, produzir com base no conjunto de princípios do JIT é uma maneira de 

se diferenciar e otimizar os recursos, sempre buscando agregar maior valor ao cliente. 
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2.5. Produção empurrada tradicional e produção puxada 

 Quando o sistema de planejamento e controle permite a tomada de decisão 

sobre volume de produção baseada na demanda real, a partir da solicitação do cliente 

final, o sistema de produção é chamado puxado (WOMACK; JONES, 1996). Nesta 

mesma linha, podemos definir os sistemas puxados como aqueles que trabalham sob 

ordens de produção baseada em pedidos, enquanto que nos sistemas empurrados se 

utiliza ordens de produção baseadas em previsões. 

 Sistemas puxados podem também ser definidos a partir do fluxo de informação 

no sistema. Segundo Bonney et al. (1999), sistemas puxados são aqueles em que o 

fluxo de informação tem direção oposta ao fluxo de material na produção e os 

sistemas empurrados são aqueles em que o fluxo de informação tem a mesma direção 

do fluxo de material na produção.  

 O sistema puxado com supermercado é a forma mais difundida de produção 

puxada, também conhecida como sistema de reposição e está exemplificada na figura 

3 (LIB, 2003). Nesse sistema, cada processo tem um estoque controlado de peças, 

denominado de supermercado, no qual é armazenada uma quantidade controlada de 

cada item produzido. Cada processo produz apenas o necessário para repor o que é 

retirado do seu supermercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lean Institute Brasil (2003) 

 

 

O comando de produção se dá em função da quantidade e tipo de peça 

retirada do seu supermercado. A desvantagem de um sistema com supermercado é 

que um processo precisa manter um estoque com todas as peças que produz, o que 

pode trazer dificuldades caso a variedade de peças seja muito grande (LIB, 2003). 

Figura 3: Sistema Puxado com Supermercado 



16 
 

A possibilidade de se puxar a produção depende fortemente da redução do 

lead time, que, por sua vez requer a implementação do fluxo contínuo e unitário 

(WOMACK; JONES, 1996). Os mesmos autores afirmam que a maioria dos sistemas 

de produção no mundo atual opera através de uma combinação de produção puxada e 

empurrada. Na tabela 1 está representado um comparativo entre os dois modelos de 

planejar a produção. 

 

PCP Empurrada PCP Puxada 

Planejamento detalhado desde o inicio Planejamento detalhado gradualmente 

Muitas revisões dos planos devido à 

variabilidade da produção 

Mecanismos de proteção à variabilidade 

e de redução da mesma 

Foco em aumentar a taxa de utilização 

dos recursos 

Foco em aumentar a confiabilidade do 

sistema de produção. 

Longos ciclos de controle Curtos ciclos de controle 

Tomada de decisão centralizada Tomada de decisão participativa 

Grandes lotes e grandes estoques Lote unitário e estoques mínimos 

Baseado no comportamento do mercado Foco na demanda do cliente 

Produção inicia antes da real demanda 

pelo produto 

A demanda gerada pelo cliente é o ‘start’ 

da produção 

Um processo empurra a produção para o 

processo seguinte 

O processo posterior puxa o processo 

anterior e informa a real demanda 

Tabela 1: Comparativo entre produção puxada e empurrada 

2.6. Ferramentas e Metodologias 

Muitas foram as ferramentas desenvolvidas para auxiliar na implementação de 

sistemas de produção enxutos. Dentre elas podemos citar: 

A filosofia Kaizen: A filosofia Kaizen tem origem japonesa e significa melhoria 

contínua. De acordo com Liker (2005), devem-se criar processos que quase não 

exijam estoques, pois isto tornará aparentes o tempo e os recursos desperdiçados. 

Assim que a perda ficar evidente, é necessário que os funcionários utilizem um 

processo de melhoria contínua para eliminá-la. 

Programa 5S: Os 5S têm também origem japonesa e segundo Liker (2005) 

compreendem uma série de atividades para eliminar as perdas que contribuem para 

os erros, defeitos e acidentes de trabalho. Os seus princípios são: 
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a. Seiri - que significa classificar: classificar os itens, mantendo somente o que for 

necessário e descartando o que não for; 

b. Seiton - que significa organizar: este é a continuação do passo anterior e visa 

dar aos objetos menos utilizados um espaço separado em que sejam 

etiquetados e facilite a utilização; 

c. Seiso - que significa limpar: investigação do que gera sujeita e imperfeição às 

rotinas e equipamentos com o objetivo de eliminá-las; 

d. Seiketsu - que significa padronizar: consiste na manutenção dos três primeiros 

S, buscando a melhoria contínua do ambiente de trabalho; 

e. Shitsuke - que significa a autodisciplina: é a chave para o sucesso de um 

ambiente de trabalho estável e organizado, pois implica na realização dos 

outros 4 S sem necessidade de cobrança. 

 

Trabalho em Células: O trabalho em células permite aos colaboradores desenvolver 

suas capacidades ao realizarem diversos tipos de tarefas, tornando-os polivalentes. O 

resultado disso é a formação de linhas de produção flexíveis que estão preparadas 

para mudanças na demanda dos clientes. 

Heijunka ou Programação Nivelada: O heijunka consiste em nivelar a produção em 

volume e em combinação de produtos. O objetivo é eliminar os gargalos que 

frequentemente ocorrem e estabelecer um mesmo nível de trabalho, evitando 

sobrecarga intercalada com pouca carga de trabalho e efeito chicote em seus 

fornecedores. Deste modo, é possível tornar a produção mais estável. 

Sincronização com o Takt Time: O que se pretende com o takt time é ajustar o 

tempo de ciclo à demanda do cliente. A programação da produção ou prestação de 

serviços passará a considerar o takt time, conforme abordado anteriormente. 

Diagrama causa-efeito: Também conhecido como Diagrama Ishikawa ou Espinha de 

Peixe, esta ferramenta é de fácil utilização e atua como um guia na identificação das 

causas de determinado problema, na tentativa de eliminá-las, conforme figura 4. 

 

 

 

 

 

Material Máquina Mão-de-obra 

Método Medição Meio Ambiente 

Efeito 

Figura 4: Diagrama de causa-efeito 
Fonte: Portal administração - BEZERRA (2014). 
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Mapeamento do Fluxo de Valor (Value Stream Mapping): O Mapeamento de Fluxo 

de Valor é uma metodologia que permite identificar e efetuar a análise das atividades 

do estado atual do processo classificando-as segundo o grau de agregação de valor: 

atividade que acrescentam valor, as que não acrescentam, mas são necessárias e as 

que são desnecessárias.  

Práticas à Prova de Erro (Poka-Yoke): Ao longo do processo produtivo podem 

ocorrer erros que originem defeitos. Esses defeitos podem danificar a imagem da 

organização perante o cliente o que pode criar danos irreversíveis. Com a adoção do 

Poke-Yoke pretende-se criar métodos, ferramentas ou equipamentos que auxiliem na 

prevenção de erros que possam originar defeitos (MOREIRA, 2010). 

Os Cinco Porquês: A aplicação dos Cinco Porquês é bastante simples uma vez que 

basta perguntar cinco vezes "por quê?" perante um problema que surja e é usual para 

conseguir a sua resolução (MOREIRA, 2010). 

O Sistema Puxado: Para se aplicar o sistema puxado basta que cada célula de 

trabalho puxe materiais da célula anterior apenas perante um pedido da seguinte. As 

operações serão realizadas segundo o conceito Just in Time, isto é, no momento e na 

quantidade necessárias.  

Para auxiliar na aplicação do sistema pull, pode-se recorrer à aplicação dos cartões 

Kanban de produção, dando indicações de produção de célula para célula (MOREIRA, 

2010). 

Diagrama Spaghetti: De acordo com o Lean Institute, o diagrama Spaghetti é o 

diagrama do caminho percorrido por um produto na medida em que ele é 

movimentado ao longo de um fluxo de valor e pode ser exemplificado pela figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Exemplo de diagrama spaghetti 
Fonte: Administradores.com (2013) 
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Ciclo PDCA: Trata-se de uma ferramenta de gestão da qualidade utilizada no controle 

de processos para aplicação de melhorias ou solução de problemas. Apresenta quatro 

fases: Plan (planejar), Do (fazer), Check ( verificar) e Act (agir). 

Kanban: O Kanban é um tipo de sinal visual que indica a necessidade de 

reabastecimento. Ele pode ser um cartão, uma lata vazia ou uma ficha indicando as 

especificações e quantidades do que se precisa, por exemplo. 

  



20 
 

3. A Construção Enxuta – Lean Construction 

3.1. Adaptação dos conceitos Lean à construção civil 

Desde os anos 80 se observa no País uma tendência de aplicação de 

ferramentas da Gestão da Qualidade Total (Total Quality Management - TQM). Muitas 

empresas de construção voltaram-se para o desenvolvimento de sistemas de gestão 

da qualidade tanto para melhorar processos produtivos como também para obtenção 

da certificação ISO 9001. Apesar de ter trazido benefícios, o TQM atende apenas de 

forma parcial às necessidades das empresas. Os conceitos, princípios e ferramentas 

desse método não contemplam, com a devida profundidade, a eficiência do sistema de 

produção (FORMOSO, 2002).  

Segundo o mesmo autor, é por isso que nos anos 90, um novo referencial 

teórico foi construído para a gestão de processos na construção civil com o objetivo de 

adaptar alguns conceitos e princípios gerais da área de Gestão da Produção às 

peculiaridades do setor. Esse conceito é denominado de Lean Construction, por se 

basear no paradigma da Lean Production (Produção Enxuta), que se contrapõe ao 

modelo da produção em massa cujas raízes estão no Taylorismo e Fordismo. 

Esta filosofia de gestão da produção no setor da construção civil é 

relativamente nova e teve como principal marco a publicação do trabalho do 

pesquisador Finlandês Lauri Koskela em 1992, “Application of the new production 

philosophy in the construction industry”, publicado pelo CIFE – Center for Integrated 

Facility Engineering, ligado à Universidade de Stanford, EUA. A partir do qual foi criado 

o IGLC (International Group for Lean Construction), engajado na adaptação e 

disseminação do novo paradigma no setor da construção civil em diversos países. 

Neste relatório Koskela desafia os profissionais de construção a quebrar seus 

paradigmas de gestão e adaptar as técnicas e ferramentas desenvolvidas com 

sucesso no Sistema Toyota de Produção (Lean Production), lançando assim as bases 

dessa nova filosofia por meio de adaptação dos conceitos de fluxo e geração de valor 

presentes no pensamento enxuto (Lean Thinking) à construção civil, a qual foi 

chamada de Lean Construction (JUNQUEIRA, 2009).  

Todavia, a adaptação dos conceitos do Lean, difundidos nos processos 

industriais, para o setor da construção civil são mais difíceis de serem implementados. 

Para tal, é necessário pensar em cada obra como uma fábrica única. 
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Na construção civil, cada obra é diferente da outra e os processos não seguem 

o mesmo nível de repetição de uma fábrica. Segundo FORMOSO (2002), o modelo 

conceitual predominante da construção civil é o de que a produção é um conjunto de 

atividades de conversão, que transformam insumos em produtos intermediários ou 

finais. Esse processo de conversão pode ser subdividido em sub processos e o 

esforço pra minimizar o custo total de um processo é focado no esforço de minimizar 

cada sub processo separadamente.  Entretanto, uma parcela do que compõem os 

fluxos físicos é composta por atividades que não geram valor e muitas vezes elas não 

são contabilizadas. Estima-se que cerca de dois terços (67%) do tempo gasto pelos 

trabalhadores em canteiro não agregam valor: transporte, espera por material, 

retrabalhos, etc, (FORMOSO, 2002). 

A geração de valor é um princípio que caracteriza os processos na Construção 

Enxuta. O conceito de valor está diretamente vinculado à satisfação do cliente, não 

sendo inerente à execução de um processo. Assim, um processo só gera valor quando 

as atividades de processamento transformam as matérias-primas ou componentes nos 

produtos que atendam aos requisitos estabelecidos pelos clientes, sejam eles internos 

ou externos.  

Na Construção Enxuta, um processo consiste em um fluxo de materiais, desde 

a matéria-prima até o produto final, sendo o mesmo constituído por atividades de 

transporte, espera, processamento e inspeção. As atividades de transporte, espera e 

inspeção não agregam valor ao produto final, sendo por esta razão denominadas 

atividades de fluxo (FORMOSO, 2002). 

O modelo de processo é aplicável não só a processos de produção, que têm 

um caráter físico, mas também a processos de natureza gerencial, tais como 

planejamento e controle, suprimentos, projeto, etc. No caso de processos gerenciais, 

em vez de materiais, ocorre o transporte, espera, processamento e inspeção de 

informações (fluxo de informações). Existe também um outro tipo de fluxo na produção 

que necessita ser gerenciado, denominado fluxo de trabalho. Esse fluxo refere-se ao 

conjunto de operações realizadas por cada equipe no canteiro de obras. A operação, 

neste contexto, refere-se ao trabalho realizado por equipes ou máquinas. 
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A proporção de atividades com valor agregado não aumenta com o incremento 

imediato de trabalho, mas sim primeiramente eliminando-se o desperdício, conforme 

descrito na figura 6. E isto contribui também para uma redução no tempo de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo KOSKELA (1992), os processos devem ser adaptados seguindo 

alguns princípios (teóricos e práticos), e há ampla evidência de que por meio desses 

princípios e eficiência dos processos de fluxo pode ser considerável e rapidamente 

aumentada: 

a. Reduzir as atividades que não agregam valor.  

b. Aumentar o valor agregado através de uma sistemática que considere os 

requisitos dos clientes. 

c. Reduzir a variabilidade nos processos por meio da padronização das 

atividades. 

d. Reduzir o lead time dos processos, ou seja, o tempo de ciclo para realizar as 

atividades. 

e. Simplificar o processo reduzindo o numero de etapas intermediárias. 

f. Aumentar a flexibilidade de saída, que pode ser alcançada diminuindo o 

tamanho dos lotes produzidos.  

g. Aumentar a transparência no processo, tornando visíveis os erros e falhas. 

h. Controlar o processo em todas as suas etapas, e não somente com o produto 

finalizado. 

i. Introduzir a melhoria contínua no processo.  

j. Realizar Benchmarking com empresas do mercado, buscando sempre 

inovações no setor. 

Figura 6: Método de aumento de valor agregado 
Fonte: Porche Consulting (2015) 
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3.2. Produção puxada na construção civil 

É o método de controle da produção em que as atividades avisam as 

atividades seguintes sobre suas necessidades. A produção puxada tenta eliminar a 

produção em excesso e é um dos três componentes principais de um sistema de 

produção Just in Time completo. Na produção puxada, uma operação, seja interna ou 

externa, fornece informações à operação seguinte, a respeito de quais partes e 

materiais são necessários, a quantidade necessária, quando e onde é necessário.  

Formoso (2010) afirma que essa forma de planejar contrasta com a visão de 

produção empurrada, adotada em sistemas tradicionais de planejamento, nos quais os 

planos de longo prazo, bastante detalhados, constituem-se nos únicos planos 

formalizados.  

De fato, o Last Planner System introduz a produção puxada tanto no nível de 

médio quanto de curto prazo. No médio prazo, faz-se a identificação de restrições, o 

que desencadeia uma série de ações de remoção das mesmas, incluindo a aquisição 

ou a produção de recursos para a produção. No curto prazo, analisam-se as tarefas 

programadas e os recursos disponíveis, liberando para a produção apenas aquelas 

que realmente têm condições de serem realizadas. 

A implantação da produção puxada na construção civil é feita baseada nas 

datas marcos de entrega para o cliente. Estas datas constituem o que o cliente 

demanda que esteja pronto. A partir dai o planejamento é feito de maneira a atender 

este requisito, e é chamado de Planejamento Puxado ou Pull Planning. Este 

planejamento é desenvolvido a médio e curto prazo e permite expor os problemas e 

interferências que existem para a realização das atividades. Com isso, o processo de 

torna mais transparente e permite agilidade na tomada de decisão. 

Com o principio de puxar, somente os materiais e recursos necessários em 

cada momento estarão presentes no canteiro de obras. E para isso é preciso que o 

conceito de puxar esteja disseminado em todas as áreas da cadeia de suprimentos. 

Isto é, uma determinada quantidade de material só será solicitada ao fornecedor 

quando for demandada pela produção, de acordo com o cronograma de execução 

estabelecido. Dessa forma é possível otimizar os espaços de estoque e evitar que 

material fique parado em campo, atrapalhando o layout e gerando perdas desde sua 

solicitação até o momento em que for de fato ser usado. Além disso, é necessário 

contar também com a inserção dos funcionários terceirizados na cultura Lean para 

garantir que todos os trabalhadores da obra estejam alinhados a um mesmo propósito. 
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3.3. Last Planner System 

O Last Planner foi desenvolvido nos Estados Unidos, no Lean Construction 

Institute por Glenn Ballard e Greg Howell. Desde 1992 este sistema tem sido 

implantado em vários países. É uma ferramenta desenvolvida para planejamento e 

controle da produção que busca suavizar as variações nos fluxos de trabalho na 

construção, favorecendo o desenvolvimento de planejamentos previsíveis e a redução 

de operações com fator de incerteza. Tornou-se a mais popular das ferramentas que 

tem por base os princípios do Lean Construction. 

  Este método emergiu induzido pela prática levada a cabo numa série de 

experiências industriais conduzidas por Ballard e Howell (1998). A construção 

desenvolve-se através da realização de tarefas e estas sofrem um número elevado de 

interferências que prejudicam o fluxo de trabalho. Daí que as tarefas e os seus fluxos 

tenham que ser consideradas em paralelo na gestão da produção: a realização das 

tarefas depende dos fluxos e o progresso dos fluxos é por sua vez dependente da 

realização das tarefas (Koskela, 2000).  

Quando os ambientes são dinâmicos e o sistema de produção é incerto e 

variável, como é o caso da construção, não é possível executar um planeamento 

detalhado, confiável, com muita antecedência. Consequentemente, decidir qual e 

quanto trabalho deverá ser feito por uma equipe é uma questão de seguir o 

cronograma mestre estabelecido no início do projeto. Como tais decisões são tomadas 

e como podem ser aprimoradas? Estas foram as perguntas impulsionadoras da 

pesquisa inicial na área do planeamento e controle ao nível da unidade de produção, 

sob o título “Sistema Last Planner” (Ballard, 2000). 

No Last Planner, o planejamento e controle da produção (PCP) normalmente é 

dividido em três níveis: planejamento de longo prazo, planejamento de médio prazo 

(também conhecido como look-ahead planning) e planejamento de curto prazo 

(Formoso, 2010). O nome do sistema, Last Planner (último planejador) é uma alusão a 

quem, em última instância, define as tarefas a serem executadas no nível de curto 

prazo.  

O LPS permite, portanto, que a obra mantenha uma visão gerencial de todo o 

projeto no longo prazo e direcione o maior esforço de detalhamento para as analises 

de curto prazo, em que o nível de incertezas é menor, facilitando a atuação na 

mitigação de desvios de prazo e custo. 
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O último planejador preocupa-se em assegurar que as atividades podem ser 

iniciadas tendo em vista os seus pré-requisitos e respectivas resoluções em tempo útil, 

definindo o que será feito. Dessa maneira, o resultado de um processo deve procurar 

adequar o que será feito com o que deve ser feito, verificando as restrições do que 

pode ser feito. A Figura 7 apresenta simplificadamente a estrutura do Last Planner 

(Ballard e Howell, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A implementação do Last Planner System permite sistematizar a aplicação do 

ciclo PDCA conforme etapas descritas na figura 8 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: LPS e o PDCA 
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Planning 
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Reunião Diária 
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Planning 

PPC e Ajustes 

PLAN 

DO 

CHECK 

ADJUST 

Figura 7: LPS e os horizontes temporais 
Fonte: Ennova (2011, traduzida pelo autor) 

Figura 8: LPS e o PDCA 
Fonte: Material fornecido pela construtora (2015) 
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3.3.1. Planejamento Puxado – Pull Planning 

No primeiro nível, define-se o sequenciamento, a duração e o ritmo das 

grandes etapas da obra, também chamado de cronograma gerencial ou planejamento 

de longo prazo. O Pull Planning é o cronograma preparado para uma fase específica 

do projeto, usando a técnica de “puxar” e é elaborado pelo time responsável pela 

execução do trabalho. O resultado deste planejamento compreende na elaboração da 

linha de balanço das atividades, por meio do qual é possível ter uma ótima visão do 

fluxo e das esperas das atividades conforme mostrado na figura 9.  

A linha de balanço consiste em uma técnica de programação que especifica 

informações a respeito do início e fim das atividades e mostra de maneira mais 

gerenciável as operações na produção conforme os lotes de entrega. Além disso, 

permite ter uma visão mais clara de uma programação puxada, devido ao fato de as 

atividades serem desenhadas desde o último lote até o primeiro. 

 

Partindo do cronograma gerencial, deve-se identificar quão avançada uma 

frente deve estar em um horizonte de aproximadamente 3 meses para garantir a 

conclusão daquela atividade como previsto no cronograma. Os membros da equipe 

começam pelo fim da execução e planejam de trás para frente, identificando, à medida 

que avançam, os critérios para considerar cada atividade completa, e as necessidades 

para iniciar cada fase.  

 

 

Figura 9: Exemplo de Linha de Balanço 
Fonte: Material fornecid o pela construtora (2015) 
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Para a identificação dos recursos e entregáveis do processo de forma correta e 

eficaz, com foco no atendimento dos marcos do cronograma gerencial, pode-se utilizar 

a metodologia do Diagrama de Ishikawa (6M), por exemplo. O resultado do trabalho de 

pull planning é depois traduzido em um cronograma tipo Diagrama de Gantt, para seu 

acompanhamento. 

No Last Planner, existem vários mecanismos de gestão participativa, tanto na 

geração dos planos como na avaliação dos resultados, por meio de reuniões de 

planejamento realizadas sistematicamente nos níveis de médio e curto prazo.  

Normalmente participam dessas reuniões representantes das várias equipes 

envolvidas, mesmo que subempreitadas, e também representantes de diferentes 

áreas funcionais da organização. 

Nessas reuniões são discutidos os problemas referentes a datas, recursos e 

formas de execução, dentre outros, sempre havendo um diálogo entre as partes 

envolvidas. A combinação da gestão participativa, da transparência de processos e do 

curto ciclo de controle cria condições para a ocorrência de melhoria contínua e, 

consequentemente, aprendizagem ao longo da obra. 
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3.3.2. Planejamento Look-Ahead 

O planejamento de médio prazo, também denominado look-ahead planning, 

tem como principal função o ajuste dos planos produzidos no planejamento de longo 

prazo. Esses ajustes devem contemplar a compatibilização entre os recursos 

disponíveis, a capacidade de produção das equipes e o cumprimento de prazos e 

custos (Ballard, 1997), por meio da identificação e remoção sistemática das restrições, 

conforme figura 10. Esse plano é considerado como um segundo nível de 

planejamento, o tático, que procura vincular as metas fixadas no plano mestre com 

aquelas designadas no curto prazo (Formoso et at., 1999). Segundo Ballard (1997), o 

plano de médio prazo pode servir a outros propósitos:  

a. Modelar o fluxo de trabalho na melhor sequência possível, de forma a facilitar o 

cumprimento dos objetivos do empreendimento;  

b. Facilitar a identificação da carga de trabalho e dos recursos necessários, que 

atendam ao fluxo de trabalho estabelecido; 

c. Ajustar os recursos disponíveis ao fluxo de trabalho definido; 

d. Possibilitar que trabalhos interdependentes possam ser agrupados de forma 

que o método de trabalho seja planejado de maneira conjunta; 

e. Auxiliar na identificação de operações que podem ser executadas de maneira 

conjunta entre as diferentes equipes de produção; 

f. Identificar os pacotes de trabalho designados às equipes de produção.  

Figura 10: Exemplo de programação Look-ahead  

Fonte: Material fornecido pela construtora (2015) 
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3.3.3. Programação Semanal 

Segundo Formoso (2010), o planeamento de curto prazo é o nível que tem 

como papel principal atribuir pacotes de trabalho às equipes e gerenciar os 

compromissos com as mesmas, em relação ao que vai ser feito, após a avaliação do 

que pode e do que deve ser feito, baseados nos recursos disponíveis e no 

cumprimento de pré-requisitos. O indicador PPC é uma medida da eficácia nesse nível 

de planejamento, pois mede a aderência entre a programação e os serviços 

efetivamente executados no período. Seu objetivo é verificar qual percentual das 

atividades planejadas para determinado período foram efetivamente concluídas. Um 

exemplo de programação semanal encontra-se na figura 11 em que pode-se ver os 

pacotes de trabalho definidos e os PPC a serem calculados. 

A proteção da produção (shielding production) se dá no momento da 

elaboração dos planos semanais de produção, ao se garantir que apenas sejam 

incluídas tarefas que tenham todas as suas restrições removidas, incluindo a 

disponibilidade de recursos (materiais, mão de obra, equipamentos, projeto, espaço, 

entre outros) e a conclusão das atividades antecedentes. Dessa forma, procura-se 

eliminar ou reduzir a influência de imprevistos que dificultam a execução completa das 

tarefas (Ballard e Howell, 1997).  

Bernardes (2003), ao citar alguns desses autores, ressalta que a aplicação 

conjunta do plano de curto prazo com o look-ahead planning faz parte de um conjunto 

de ferramentas que facilitam a implementação do sistema de controle da produção 

Last Planner. O autor define esse sistema como uma filosofia que procura melhorar o 

desempenho do processo de planejamento e controle da produção (PCP) por meio de 

medidas que protejam a produção contra os efeitos da incerteza.  

L5SP - VIA PERMANENTE

Programação Quinzenal nº 01 Encarregado: Jadiran

Data: 15/07/2016 Equipe: Laje de Via - Via 2

Semana: 18/07 a 23/07 Engenheiro: Max Fagundes

Início Término 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 24-jul

1 LAJE DE VIA - VIA 2 Anel 1692 a 1734 Montagem da Tubulação L47 18/07/2016 18/07/2016 63,0    ml 29 63,00 

2 LAJE DE VIA - VIA 2 Anel 1692 a 1734 Concretagem L47 18/07/2016 18/07/2016 63,0    ml 29 63,00 

3 LAJE DE VIA - VIA 2 Anel 1734 a 1777 Montagem da Tubulação L48 19/07/2016 19/07/2016 64,5    ml 29 64,50 

4 LAJE DE VIA - VIA 2 Anel 1734 a 1777 Concretagem L48 19/07/2016 19/07/2016 64,5    ml 29 64,50 

5 LAJE DE VIA - VIA 2 Anel 1777 a 1819 Montagem da Tubulação L49 20/07/2016 20/07/2016 63,0    ml 29 63,0

6 LAJE DE VIA - VIA 2 Anel 1777 a 1819 Concretagem L49 20/07/2016 20/07/2016 63,0    ml 29 63,0

7 LAJE DE VIA - VIA 2 Anel 1819 a 1862 Montagem da Tubulação L50 21/07/2016 21/07/2016 64,5    ml 29 64,5

8 LAJE DE VIA - VIA 2 Anel 1819 a 1862 Concretagem L50 21/07/2016 21/07/2016 64,5    ml 29 64,5

9 LAJE DE VIA - VIA 2 Anel 1862 a 1905 Montagem da Tubulação L51 22/07/2016 22/07/2016 63,5    ml 29 63,5

10 LAJE DE VIA - VIA 2 Anel 1862 a 1905 Concretagem L51 22/07/2016 22/07/2016 63,5    ml 29 63,5

18/07/2016 22/07/2016 637,0 ml 3,82 Hh/m linear 29 126,0 0,0 129,0 126,0 129,0 127,0
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Figura 11: Exemplo de programação semanal 
Fonte: Material fornecido pela construtora (2016) 
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3.3.4. Reuniões Diárias de Desempenho 

As reuniões diárias de análise de desempenho, reuniões de check-in e check-

out, devem ser efetuadas, diariamente no começo e no final da jornada, na frente de 

trabalho para análise dos seguintes aspectos, entre outros:  

 O planejado para o dia foi efetivamente realizado?  

 Quais as perdas e interferências sofridas?  

 Quais os problemas que afetaram a execução das tarefas?  

 Qual a causa raiz e qual a ação para solucionar o assunto?  

No que concerne ao acompanhamento do planejamento, deve ser calculado o 

PPC diário, ou seja, o percentual das atividades previstas para o dia e que foi 

realmente executado. As atividades que não foram executadas devem ser justificadas, 

sendo elaborado plano de ação para correção do desvio. As atividades atrasadas 

devem ser encaixadas no resto da semana, para que não seja preciso “empurrar” o 

cronograma, ou seja, passar para a semana que vem.  

À medida que o processo de planejamento pelo método LPS se desenvolve, a 

retroalimentação com os dados reais coletados e/ou observados em campo traz novas 

informações acerca das atividades e dos processos, tornando-se necessárias a 

revisão sistemática e a atualização do pull planning, de modo a garantir-se o 

cumprimento do marco/meta.  

Segundo Formoso (2010), esse mecanismo permite obter a chamada 

estabilidade básica, definida como a capacidade de produzir resultados coerentes ao 

longo do tempo, decorrente da disponibilidade constante em relação a recursos. Como 

resultado, obtém-se um aumento na previsibilidade (ou confiabilidade) do sistema de 

produção, apontada como um requisito essencial para a implementação de mudanças 

mais radicais na gestão da produção, tais como o fluxo contínuo e a produção puxada. 
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3.4. Takt Time e o tempo de ciclo 

O Planejamento do Takt e Linha de Balanço têm como objetivo implementar um 

planejamento ritmado com fluxo de produção, através de um sistema puxado para a 

obra como um todo, nivelando recursos e eliminando os desperdícios gerados no 

planejamento tradicional. Takt significa “ritmo”, ou seja, o tempo takt estabelece o 

ritmo da produção para corresponder ao grau de necessidade do cliente, tornando-se 

a "pulsação" de um sistema Lean.  

 

O takt é calculado, não medido. No ambiente de produção em fábrica, o takt é 

calculado como o tempo disponível para produzir dividido pelo número de unidades 

diárias produzidas, conforme figura 12 (Ex: um operador que trabalha 8 horas precisa 

entregar, por dia, 16 peças prontas. Logo, o takt é: 8h/16ud=0,5h por peça). 

 

 
 

 

  

 

 
 

Na construção civil, a fórmula do takt é a representada pela figura 13:  

 
 

 
 
 

 

 

Nesta fórmula as atividades são somadas ao numero de lotes pois ocorrem de 

forma paralela, não lendo necessário terminar um lote inteiro para iniciar outro. Desta 

forma é possível enxergar facilmente o andamento de cada equipe e a liberação de 

cada unidade construtiva. 

Uma vez calculado o takt, ou seja, entendido o ritmo de entrega necessário 

para atender o cliente, será necessário balancear os recursos para que a execução de 

cada etapa ocorra de forma sincronizada ao takt. Balancear os recursos significa 

distribuir de forma igual os conteúdos de trabalho entre as equipes para minimizar os 

tempos de espera e, assim, reduzir desperdícios e otimizar o custo.  

Figura 12: Fórmula Takt para fábricas  

Fonte: Material fornecido pela construtora (2015) 

Figura 13: Fórmula Takt para construção civil 

Fonte: Material fornecido pela construtora (2015) 



32 
 

Para calcular o número adequado de funcionários em cada etapa, deve-se 

medir o tempo do ciclo de cada atividade, ou seja, quanto tempo uma pessoa leva 

para executar cada atividade necessária para a execução do lote e adaptá-lo ao takt 

calculado. A comparação entre estes tempos revela as áreas significativas onde se 

pode eliminar os desperdícios. 

Além disso, o tempo de ciclo deve ser sempre menor que o Takt Time, caso 

contrário o cliente terá que esperar pelo produto. Abaixo segue exemplo prático na 

construção civil deste comparativo, representado pelas figuras 14 e 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Exemplo de tempo de ciclo e tempo takt 

Fonte: Material fornecido pela construtora (2015) 

Figura 15: Exemplo de tempo takt e recursos nivelados 

Fonte: Material fornecido pela construtora (2015) 
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A redução do tempo de ciclo é um princípio que tem origem na filosofia Just in 

Time. Segundo Formoso (2002), o tempo de ciclo pode ser definido como a soma de 

todos os tempos (transporte, espera, processamento e inspeção) para produzir um 

determinado produto. A aplicação desse princípio está fortemente relacionada à 

necessidade de comprimir o tempo disponível como mecanismo de forçar a eliminação 

das atividades de fluxo.  

Além disso, a redução do tempo de ciclo traz outras vantagens como a entrega 

mais rápida ao cliente, já que em vez de se espalhar por todo o canteiro de obras, as 

equipes devem se focar na conclusão de um pequeno conjunto de unidades, 

caracterizando lotes de produção menores. A gestão dos processos torna-se mais fácil 

e o efeito aprendizagem tende a aumentar, pois como os lotes são menores, existe 

menos sobreposição na execução de diferentes unidades. Assim, os erros aparecem 

mais rapidamente, podendo ser identificadas e corrigidas as causas dos problemas.  

A implantação do takt resulta, portanto, em:  

a. Melhoria da produtividade e da eficiência;  

b. Redução de recursos ociosos e de superprodução;  

c. Melhoria do layout;  

d. Aproveitamento máximo do homem e recursos;  

e. Manutenção de um ritmo compassado de trabalho; 

f. Verificação da capacidade de um processo de atender a uma determinada 

demanda; 

g. Identificação de melhorias rapidamente favorecendo a melhoria contínua no 

sistema de produção; 

h. Menor vulnerabilidade do sistema à mudanças de demanda. 

  



34 
 

3.5. Nivelamento de Recursos  

Posteriormente à definição do tempo takt e os ajustes nos tempos de ciclo das 

atividades é necessário balancear os recursos para minimizar os picos de mão de obra 

na obra e organizar o fluxo de material e equipamentos. Balanceamento significa a 

distribuição de forma igual dos conteúdos de trabalho entre os funcionários. O ideal é 

a utilização de medições na própria obra, observando-se oportunidades de melhoria 

de produtividade.  

É preciso organizar as equipes levando em consideração o dimensionamento de 

pessoal, as faltas e realocações dos funcionários. Além das diferenças de habilidades 

e necessidades de treinamento. Quanto aos materiais é preciso dimensioná-los para 

estarem disponíveis nos momentos certos, ou seja, é necessário que haja o 

alinhamento entre a área de suprimentos, para garantir os pedidos dos materiais à 

medida que são necessários nas frentes de serviço, e as equipes de produção, para 

fazerem o correto planejamento dos materiais e manuseio dos mesmos dentro da 

obra. 

Sendo assim, com os recursos nivelados e o planejamento organizado de modo a 

puxar a produção os ganhos do planejamento Lean podem ser resumidos da seguinte 

forma: 

a. Proporciona Fluxo Contínuo (sequência encadeada) para todos; 

b. Nivelamento do conteúdo de trabalho (todos trabalham com a mesma carga de 

trabalho); 

c. Velocidade constante para todas as frentes de serviço; 

d. Fácil acompanhamento através de quadros de gestão visual; 

e. Tempo de reação a erros é realizada de forma mais rápida em função dos lotes 

menores; 

f. Menor ociosidade da equipe; 

g. Programação de material com maior assertividade 

h. Equipe fixa 

i. Marcação da meta diária de produção de forma visual em campo; 

j. Distribuição dos materiais em menores quantidades e maior frequência 

reduzindo área de estocagem e volume de estoque; 

k. Implementação do sistema puxado de produção; 

l. Permite a visualização de não conformidade logo no primeiro momento, de 

forma a não propagar para os demais lotes. 
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4. Estudo de Caso 

4.1. Dados da Obra 

O estudo foi realizado em uma obra de infraestrutura de uma das maiores 

construtoras do país, em consórcio com outra construtora. Localizada na cidade de 

São Paulo, a obra contempla a execução do lote 3 referente à extensão da linha 5-

Lilás do metrô. Essa extensão ligará o Largo Treze à Chácara Klabin como mostrado 

na figura 16. O trecho total terá 11,5 km e será composto por: via permanente, ou seja, 

camadas e elementos que possibilitam a passagem dos trens em túneis duplos e 

singelos, escavados nos métodos NATM e Shield, 11 estações (Adolfo Pinheiro, Alto 

da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin, Campo Belo, Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, 

Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin), 13 poços, 01 estacionamento de 

trens sob o Parque das Bicicletas, 01 pátio de estacionamento e manutenção (Guido 

Caloi), 01 subestação primária e 26 novos trens. 

Este trecho se integrará com a Linha 1-Azul, na Estação Santa Cruz, e com a 

Linha 2-Verde na Estação Chácara Klabin e com a futura Linha 17-Ouro na Estação 

Campo Belo. A linha quando concluída totalizará 19,9 km de extensão, 17 estações, 

02 pátios de estacionamento e manutenção. 

Com a entrada em operação comercial do trecho Adolfo Pinheiro - Chácara Klabin, 

a Linha 5-Lilás terá uma demanda estimada de 781.300 passageiros/dia e contará 

com 34 trens em operação no pico, proporcionando um intervalo médio de 125 

segundos entre trens (59% inferior ao intervalo atual de 307 segundos), segundo 

informações da Companhia do Metropolitano de São Paulo. O estudo feito contempla 

a análise dos resultados obtidos com a implantação da metodologia Lean no 

planejamento e execução da via permanente. 

 

Figura 16: Mapa das Estações da Linha 5-Lilás 
Fonte: Metro SP (2012) 
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4.2. Escopo do Projeto 

O lote de trabalho referente ao contrato do consórcio (Lote 3) engloba a 

construção de aproximadamente 9 Km de túneis duplos em Shield, 450m de túneis 

singelos pela metodologia de escavação NATM, 1 estação de 142m de extensão, 3 

poços de ventilação/saídas de emergência (VSE), 1 vala a céu aberto (VCA) e 11 

túneis de interligação. O esquema do escopo descrito pode ser visualizado na figura 

17, abaixo. 

 

O trecho referente à via permanente é subdividido em três tipos de seções que 

correspondem a três métodos de execução diferentes. Estes variam em função do 

nível de Frequência Natural (Fn) permitido para a região e do sistema de atenuação de 

vibrações a ser implantado. Os sistemas Massa-Mola são compostos por apoios 

flexíveis sob laje flutuante e a chamada massa (laje, trilho, fixações e parte da massa 

do trem). A adoção deste sistema ocorre em pontos da linha em que ocorre frequência 

de vibração acima da tolerável e/ou condições lindeiras que exijam a diminuição da 

mesma, como hospitais e edifícios, por exemplo. Os apoios utilizados na obra são os 

isoladores de vibração metálicos amortecidos (Balde) com Fn de 6Hz e os apoios 

discretos - Pads Elastoméricos com Fn de 10 e 14Hz, ambos fornecidos pela empresa 

brasileira Vibtech, além da seção sem sistema Massa-Mola.  

Figura 17: Esquema do escopo referente ao contrato Lote 3 da Linha 5-Lilás 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2013. 
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O principal benefício do Sistema Massa-Mola é fazer com que as vibrações e 

ruídos secundários sejam atenuados em virtude de sua propagação nas estruturas e 

consequentemente nas edificações vizinhas. De acordo com o engenheiro Bernard 

Baudouin, diretor Técnico da Vibtech, a solução foi projetada e desenvolvida para a via 

permanente do metrô sobre laje flutuante da linha 5-Lilás, lote 3 (via singela, 

compreendendo 8.107,97 metros + Aparelhos de Mudança de Via (AMV) – 354,14 

metros). Tem-se representado na figura 18 o projeto com a indicação das seções 

conforme o sistema massa-mola utilizado. 

 

 

 

 

 

Figura 18: Sistemas Massa-Mola da Via Permanente 
Fonte: Autor, 2016. 



38 
 

4.3. Implantação do Lean na Obra 

A Filosofia Lean foi introduzida na obra em 2014 por consultores da Porsche 

Consulting, que treinaram engenheiros para serem os multiplicadores internos. A 

implementação do Lean reuniu a adoção de princípios, comportamentos e ferramentas 

orientadas para a melhoria de produtividade e criação de valor pela redução das 

variações e perdas, melhor uso dos recursos e melhoria contínua dos processos.  

Esta implementação, em varias áreas da obra, foi feita por meio de workshops de 

treinamento dos colaboradores nos conceitos básicos da Excelência Operacional e na 

filosofia 5S, análise das atividades da frente de serviço e identificação dos tipos de 

desperdício para otimização, avaliação do ritmo de produção dos processos críticos, 

dimensionamento e nivelamento de equipes de produção, redução dos desperdícios e 

otimização das atividades. 

 Durante os estudos de análise das áreas que apresentavam maior potencial de 

ganho, foi levada em consideração a importância da atividade para o cumprimento do 

prazo da obra, quantidade de retrabalhos, quantidade de ciclos, gargalos de produção 

e tempo de espera. Nestes estudos foram elaborados diagramas spaghetti das 

atividades, medidos os tempos de execução das tarefas e as equipes utilizadas para a 

realização das mesmas. 

 A área escolhida para o estudo apresentado neste trabalho foi a via 

permanente do metro (VP), pois apresentava alto potencial de ganho em relação à 

qualidade, custo e prazo de entrega e se encontrava no caminho critico da obra. Logo, 

os princípios da filosofia Lean foram aplicados nos trechos que contemplavam a 

execução de via permanente: 

 Trecho de interligação; 

 Trechos de VP nos túneis. 
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4.4. Trecho de interligação 

4.4.1. Diagnóstico da área antes da implementação do Lean 

 O trecho de interligação foi o primeiro a executar a via permanente. Ele liga a 

parte já existente da Linha 5 – Lilás com o futuro pátio de manutenção dos trens e 

representa parte do caminho critico da obra.  Foram feitas visitas à campo para 

identificação dos gargalos da produção e os desperdícios no processo. Os principais 

gargalos identificados dizem respeito ao excesso de movimentação das equipes e à 

logística de materiais no canteiro, que incluem desde a definição do tamanho das 

entregas como o recebimento de material dos fornecedores (telas, formas, etc.) e a 

organização dos mesmos no espaço disponível. 

 Os principais desperdícios encontrados em campo na execução da via 

permanente podem ser exemplificados na figura 19: 

 

 A superprodução se configura na preparação de material em quantidades além 

do que o necessário para realização das atividades previstas, como preparo de 

argamassa e corte de telas de armação, por exemplo. Os estoques em excesso são 

devido ao mau dimensionamento dos quantitativos de materiais para cada atividade e 

sua organização longe das áreas de trabalho gera transporte desnecessário das 

equipes. Além disso, o tempo de espera pela liberação de frentes ou pela chegada de 

material se configura em outro desperdício. 

Figura 19: Identificação dos desperdícios na Via Permanente 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 
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 A movimentação excessiva dos trabalhadores se dá pela organização 

inadequada do canteiro, com a disposição dos materiais e ferramentas longe das 

áreas de produção, por exemplo. Complementar a este desperdício vemos a utilização 

de forma ineficaz da área de trabalho, que poderia ser melhor aproveitada diminuindo 

perdas com deslocamentos. E por último foi identificado os desperdícios com o 

retrabalho devido a defeitos na primeira execução. 

  



41 
 

4.4.2. Ações e Resultados após a implementação do Lean 

 Posteriormente às análises sobre o processo de execução da via permanente, 

foram definidas algumas ações, explicitadas a seguir, que foram implementadas pela 

equipe do workshop com o intuito de melhorar o processo existente. 

i. Criação do fluxo contínuo de atividades 

 Foi elaborado procedimento operacional padronizando a execução das 

atividades e estabelecendo o fluxo unitário e contínuo que, para a execução deste 

trecho, incluía as seguintes etapas: 

1. Execução da armação, forma e concreto da laje de regularização (figura 20); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instalação do sistema de atenuação de vibração – massa mola;  

3. Instalação da malha inferior, posições laterais, forma da laje de via, 

suprimindo a malha superior (figura 21);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Detalhe da forma e armação inferior da laje de regularização 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 

Figura 21: Posicionamento da malha inferior 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 
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4. Concretagem da primeira etapa da laje de via (metade da altura) (figura 22);  

 

Figura 22: Concretagem da primeira etapa 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 

 

5. Instalação dos berços de sustentação dos trilhos a cada 3,75m em cota 

superior ao Topo do Boleto de projeto (figura 23);

 

Figura 23: Posicionamento do aparato para instalação dos berços 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

6. Instalação da malha superior (figura 24);  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Posicionamento da malha superior 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 

 

7. Corte da malha superior na região dos berços e na projeção dos 

chumbadores do sistema de fixação (figura 25);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Gabarito posicionado entre os berços para marcação 
da região dos chumbadores 

Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 
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8. Instalação dos trilhos, placas, grampos e bandejas perfuradas de montagem 

(figura 26); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Instalação das cantoneiras de limitação do concreto (figura 27);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Detalhe do trecho com bandejas perfuradas e placas de 
apoio instaladas 

Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 

Figura 27: Detalhe das cantoneiras 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 
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10. Concretagem da segunda etapa da laje de via (figura 28);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Desforma do trecho com a retirada das bandejas metálicas perfuradas (figura 

29);  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Acabamento após concretagem da segunda etapa 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 

Figura 29: Detalhe da desforma 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 
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12. Nivelamento das placas com resina base Epoxi (figura 30);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Instalação final das palmilhas, placas, grampos e trilhos (figura 31);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Conferência do eixo e bitola;  

 

ii. Definição do ritmo da produção – Takt Time 

 Com base no cronograma e no marco de entrega deste trecho ao cliente as 

atividades foram organizadas de modo que a meta de produção estabelecida para 

todas as equipes foi de 54 metros lineares de via por dia.  

Figura 30: Placas de Apoio posicionadas após regularização da 
Laje Flutuante 

Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 

Figura 31: Detalhe de trecho de via montado 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 
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iii. Criação de estoques intermediários de materiais 

 Para que os índices de produtividade utilizados nas atividades de armação e 

forma refletissem o esperado foi necessário que o posicionamento dos estoques de 

tela, “U” e barras corridas, e de painéis metálicos de formas fossem próximos ao 

trecho de atividade. O projeto apresenta juntas a cada 54m e a cada início de junta foi 

posicionado o estoque intermediário de materiais conforme figura 32, que foi montado 

no momento da entrega e descarga do material, evitando movimentações 

desnecessárias com o mesmo no canteiro e assim diminuindo um dos desperdícios 

encontrados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Otimização das atividades de limpeza 

 O lançamento do concreto gera sempre sujeiras nos trilhos, placas e em todos 

os outros acessórios da montagem da via, portanto foi necessário criar uma proteção 

nas placas, com sacos plásticos, e manter uma equipe para limpeza dos trilhos 

durante a atividade, conforme figura 33. Essa equipe de limpeza utiliza somente 

broxas e um balde com água para garantir principalmente que o trilho não fique com 

concreto, gerando maior produtividade à linha de produção das lajes de concreto. 

Figura 32: Estoques intermediários de tela e painéis metálicos 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 
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v. Workshop de melhoria de processo 

 Após conclusão das atividades foi realizado o Workshop de melhoria de 

processo da via permanente do trecho de interligação. Os objetivos foram de 

estratificar a estrutura de custos e criar uma alternativa de produção visando à 

otimização da mão de obra. 

 Para atingir melhor desempenho na via permanente foi traçado plano de 

construção envolvendo as áreas de engenharia e de suprimentos. Algumas iniciativas 

implementadas foram a participação efetiva junto ao cliente para consolidação dos 

projetos executivos, a homologação de novos fornecedores e a aprovação de novas 

metodologias construtivas.  

 As ações desenvolvidas na engenharia para melhor contratação e custo com 

fornecedores inclui revisão do projeto básico e aprovação com o cliente de estudos 

contemplando trechos com maior continuidade e de mesma característica e a 

aprovação com o cliente de estudos contemplando trechos maiores sem o sistema 

massa-mola, facilitando a execução. Esta iniciativa representou 23% do valor de 

impacto capturado total com todas as melhorias levantadas no workshop, configurando 

redução no custo do projeto e está exemplificada na figura 34. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Preparação para concretagem da segunda etapa 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2014. 
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vi. Nova metodologia construtiva 

 No que diz respeito à metodologia executiva utilizada para montagem da via 

permanente no trecho de interligação, a mesma foi revista e nova metodologia foi 

proposta ao cliente. Esta inclui concretagem em somente uma etapa e substituição de 

instalação dos berços por uso de cavaletes para apoiar os trilhos. Essas melhorias 

geraram um impacto de 20% de redução de lead time, com a diminuição do tempo de 

montagem de 10 dias para 8 dias. A nova metodologia está representada na figura 35. 

Figura 34: Melhorias e ganhos obtidos no projeto de execução da via permanente nos túneis 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2015. 
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Figura 35: Fluxo da nova metodologia de montagem da Via Permanente 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2015. 

 Além disso, o custo unitário para a execução de um metro linear de via ficou 

18% inferior ao custo orçado inicialmente, incluindo o ganho com equipamentos, 

material, mão de obra e subempreiteiro conforme figura 36 abaixo. 

 Mesmo com todas as melhorias apresentadas o trecho de via permanente dos 

túneis tinha o desafio de recuperar o prazo em função do atraso na chegada dos 

Shields ao VSE Bandeirantes. Era preciso retirar as instalações da tuneladora para 

que pudesse iniciar os trabalhos referentes à via. Além disso, seria a primeira vez que 

se utilizaria esta nova metodologia de construção e montagem. 

Figura 36: Melhorias no custo unitário do Metro Linear de Via Permanente 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2015. 
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4.5. Trecho de Via Permanente nos Túneis 

 O escopo inclui a execução de 5.092m de via permanente em cada túnel, 

sendo alguns trechos em túnel singelo, totalizando aproximadamente 9Km de via. O 

planejamento “takteado” da via permanente para os serviços de demolição/limpeza, 

enchimento e laje de regularização inclui a execução em fluxo das seguintes 

atividades: 

i. Demolição e limpeza referente ao material do Shield;  

ii. Execução do enchimento; 

iii. Execução da armação, forma e concreto da laje de regularização; 

  

 Conforme figura 37 temos que o tempo takt para execução do serviço de 

demolição e limpeza é de 100m de laje por dia. Para a execução do enchimento e da 

laje de regularização o takt definido foi de 60m de laje por dia. 

 

4.5.1. Planejamento da Via Permanente 

4.5.1.1. Diagnóstico da área antes da implementação do Lean 

 A execução da via permanente se configura como o caminho crítico da obra. 

De acordo com o histórico em outras obras da construtora, foi possível identificar os 

seguintes desperdícios principais em sua execução: 

 Muitos estoques de processos entre as etapas de construção; 

 Retrabalho; 

 Elevado tempo de espera. 

Figura 37: Planejamento takteado e fluxo de atividades 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2015. 
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 Estes desperdícios contribuíam para a diminuição dos índices de produtividade 

das atividades e por consequência gerava atrasos no cronograma e aumento de 

custos. O planejamento da obra se mostrava falho e não conseguia prever as 

restrições pelo caminho. Com o objetivo de aumentar o valor agregado nas atividades 

e diminuir os desperdícios identificados, foi implementada a metodologia Last Planner, 

ou último planejador. Esta metodologia reúne os princípios de construção enxuta com 

foco no aumento da confiabilidade do planejamento da obra.  

 

4.5.1.2. Ações e Resultados após a implementação do Lean 

i. Elaboração do Pull Planning 

 A metodologia do Last Planner System apoia-se em marcos e detalha os 

planos de trabalho em várias fases para melhorar a sua entrega. Sendo assim, com 

base no cronograma macro gerencial, foi elaborado o pull planning da Via Permanente 

com o objetivo de planejar os próximos três meses da obra, organizando as atividades 

a partir do final, próxima entrega ao cliente, até a primeira que deveria ser feita. 

 O plano de ataque da via permanente foi realizado levando em consideração 

os princípios do Lean, principalmente no âmbito de desenvolvimento de um processo 

takteado, com redução de desperdícios e um fluxo unitário dos lotes. Segue figura 38, 

que mostra o planejamento da via feito com a utilização de post-its para sequenciar as 

atividades. 

 

Figura 38: Exemplo de Programação Trimestral consolidada após reunião de pull 
planning 

Fonte: Fornecido pela construtora, 2015 
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ii. Reuniões de Look Ahead Planning 

 Para acompanhamento do cronograma de atividades estabelecido no Pull 

Planning, são realizadas reuniões semanais que estudam as restrições pendentes às 

atividades a iniciarem nas 6 semanas seguintes, com designação de responsáveis e 

prazos para eliminação das mesmas. Estas reuniões são chamadas de Reuniões de 6 

Week Look Ahead (6WLA) e tem a participação das equipes de suprimentos, de 

projeto, de planejamento e o engenheiro de produção da frente. 

 Dentre as restrições mais frequentes encontradas para a via podemos citar: 

 Logística de acesso de materiais nos túneis; 

 Transporte dos materiais dentro dos túneis; 

 Logística para concretagem devido às longas distâncias; 

 Montagem da tubulação de concreto sobre laje já concretada e nunca armada; 

 Liberação das frentes para início das atividades. 

 Devido às restrições listadas anteriormente a equipe de planejamento e o 

engenheiro da frente tiveram dificuldades para elaborar o fluxo unitário de atividades 

que atendesse o takt estabelecido e não gerasse estoques de processos. Após 

algumas tentativas, o fluxo final estabeleceu a implantação de estoques intermediários 

de aço em uma etapa anterior às atividades de forma, armação, montagem e 

concretagem de modo a garantir que as frentes estivessem sempre liberadas para as 

atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 O plano real de ataque considerando todas as restrições mostradas 

anteriormente e garantindo um fluxo unitário ficou definido conforme figura 39:   

  

Figura 39: Linha de Balanço final 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 
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Em relação à primeira sugestão elaborada houve o aumento de um dia no 

projeto, porém o estoque de material ao longo dos processos foi eliminado, gerando 

redução de custos na permanência das formas, por exemplo. A proposta apresentada 

buscou uma forma de não gerar paradas entre as equipes. A logística está em função 

do takt e não o contrário.  

 

iii. Planejamento Semanal e Reuniões Diárias 

 Na programação semanal elaboram-se planos de trabalho no nível dos 

trabalhadores e as atividades são detalhadas diariamente, de modo que não se 

programa nenhuma atividade que tenha restrições pendentes, ou seja, a semana que 

está sendo programada está livre de restrições e a promessa de cumprir o planejado 

torna-se confiável. O template do plano de trabalho semanal define as quantidades, 

locais, responsáveis, produtividades e observações das atividades. Um exemplo de 

programação semanal da via está exemplificado pela figura 37.
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Figura 37: Programação Quinzenal da Via Permanente 

Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 

EX: LEGENDA:

Equipe programada sem hora extra
Equipe programada com hora extra (ver observação no quadro das equipes)
Equipe Terceirizada

4 Laje de Regularização VIA 1 e VIA 2
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4.8

Montagem de tubulação para 

concretagem da laje de 

regularização

VIA 2
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Everaldo

4.7 Armação da regularização VIA 2 Carmelo 160,00 m lineares

4.6 Forma da regularização VIA 2 Clailson 160,00 m lineares

VIA 2
Valério / 

Everaldo

VIA 1

VIA 1

VIA 1

VIA 1

VIA 1

VIA 1

VIA

VIA 2/1Transporte de telas e formas Gilberto 1 unidade 0,00 Hh/m linear 0,00 Hh/m linear
4 feixes

2,05 Hh/m linear

2,80 Hh/m linear

1,00 Hh/m linear

1,00 Hh/m linear

2,05 Hh/m linear450,00 m lineares
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4.11 2,19 Hh/m linear
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Instalação de passarela e escada na 
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4.12 Concreto - 2º trecho BOR/BRO Gilberto 450,00 m lineares
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Forma - 2º  trecho BOR/BRO
1335 ao 1375 ao 1415 ao 

1120 ao 

Armação - 2º trecho BOR/BRO Gilberto 450,00 m lineares

1295 ao 1160 ao 

4.2

Forma - 1º trecho BOR/BRO Gilberto 300,00 m lineares

4.9 Concreto laje de regularização

Gilberto

1415 ao 

1120 ao 1240 ao 1200 ao 1160 ao 
4.4

4.3 Armação - 1º trecho BOR/BRO Gilberto 300,00 m lineares
Sexta dia 17-06 e segunda 20-06 apontar a 

equipe no 3046

19/6 20/6 21/6 22/6 23/6

Produtividade 

Orçamento
OBSERVAÇÕES

13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

S D S T Q Q

de 1

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPES QUANT
S T Q Q S

25/6 26/6
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S S D

PROGRAMAÇÃO QUINZENAL

LEGENDA EQUIPES DE PRODUÇÃO Trecho: VIA PERMANENTE DATA DA PROGRAMAÇÃO
11/06/2016
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2,80 Hh/m linear

Produtividade 

Programada

2,61 Hh/m linear

2,04 Hh/m linear

1,20 Hh/m linear

2,44 Hh/m linear

0,80 Hh/m linear



57 
 

 Além disso, para verificar o cumprimento e andamento do planejamento 

semanal são realizadas reuniões diárias de desempenho em que se avalia e calcula o 

PPC diário, ou seja, o percentual das atividades previstas para o dia e o que foi 

realmente executado. Caso haja divergências, medidas são propostas para mitigar os 

atrasos e redistribuir as atividades na própria semana. 

 As reuniões diárias configuram-se de breve discussão no local de trabalho 

detalhando a performance de cada tipo de profissão em relação ao plano, restrições 

de último momento, bem como o plano para o dia seguinte. 

iv. Resultados obtidos com a implementação do Lean 

 Após a implantação das ações, utilizando os conceitos do Lean Construction na 

área de planejamento, foram obtidos os seguintes resultados descritos na figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A implementação do LPS gerou um ganho nos índices de produtividade e um 

consequente ganho de custo no projeto. O planejamento se tornou mais preciso e o 

sistema puxado permitiu transformar o processo em um sistema mais transparente, 

sendo mais fácil a identificação dos problemas e a tomada de ações visando tratá-los. 

Criou-se a cultura de acompanhamento dos indicadores de produtividade e uma 

melhor gestão dos recursos aplicados e das futuras necessidades. Sendo assim, o 

ciclo do PDCA está aplicado e sistematizado na obra.  

   

Figura 40: Ganhos de produtividade com o LPS 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 
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 A obra dispõe de um local chamado de Torre de Controle em que uma vez por 

semana as principais lideranças se reúnem para analisar os resultados e o andamento 

do cronograma. Alguns dos indicadores medidos na semana e a torre de controle 

podem ser visualizados nas figuras 41 e 42, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Analise dos índices de produtividade (6 semanas) 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 

Figura 42: Torre de Controle 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 
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4.5.2. Execução da Via permanente 

4.5.2.1. Diagnóstico da área antes da implementação do Lean 

 A execução e montagem da via permanente enquadram-se na faixa A da curva 

ABC de controle de serviços da obra, sendo responsável por aproximadamente 12% 

do valor do projeto. Por essa razão, e por configurar-se como caminho crítico, a sua 

execução também contou com a implementação de ferramentas e princípios da 

construção enxuta para eliminar desperdícios históricos e melhorar o processo como 

um todo. 

 Além disso, esta atividade apresenta processos cíclicos, podendo ser analisado 

cada serviço separadamente para se otimizar a logística e aumentar a produtividade 

de forma a contribuir para um ganho efetivo em termos de qualidade, custo e tempo de 

ciclo de cada atividade individualmente. 

 Com a nova metodologia de montagem da via, citada anteriormente, o 

processo construtivo e de montagem da laje de via inclui as seguintes etapas: 

i. Transporte de telas para laje de via;  

ii. Montagem da Forma;  

iii. Armação da malha inferior;  

iv. Execução dos gabaritos; 

v. Armação da malha superior; 

vi. Instalação dos cavaletes; 

vii. Instalação dos trilhos e placas; 

viii. Concretagem; 

xix. Desforma. 

 

 Os principais desperdícios encontrados em campo para a sua execução foram: 

 Movimentação excessiva de pessoal; 

 Elevado tempo de espera; 

 Área utilizada de maneira inadequada; 

 Retrabalhos / defeitos; 

 Estoques de processos. 

 Por meio da realização de workshops para melhorias de processo, do 

gerenciamento da rotina diária com as reuniões de desempenho e o gemba-walk, que 

consiste em visitas de toda a equipe para verificação in-loco de problemas recorrentes 
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nas frentes com o objetivo de análise de causa raiz e eliminação destas, algumas 

medidas foram introduzidas na produção. Estas medidas visam a redução dos 

desperdícios identificados e a maior fluidez do processo. 

4.5.2.2. Ações e Resultados após a implementação do Lean 

i. Definição do ritmo da produção – Takt time 

  Com base no sequenciamento das atividades detalhados no Pull Planning, foi 

estabelecido o ritmo takt da produção da via permanente. A premissa utilizada foi o 

início das concretagens da laje de via em fevereiro/2016, no primeiro dia útil. Foram 

considerados 26 dias por mês trabalháveis e a necessidade de entregar a obra em 13 

de junho, gerando assim um prazo de 112 dias e uma demanda de 6km. Pelo cálculo 

básico gerava a necessidade de em cada dia executar 53,59 metros de via. O 

planejamento considerou, portanto, duas equipes, uma em cada um dos túneis, 

dimensionada para fazer 60 metros de laje por dia. 

ii. Dimensionamento adequado das equipes para cada serviço  

 Com relação ao nivelamento de recursos, para cumprimento do takt, todas as 

equipes foram dimensionadas para realização de um lote por dia, ou seja, uma laje de 

60m por dia. O dimensionamento das equipes levou em consideração os índices de 

produtividade praticados, com base no histórico de cada uma das atividades, bem 

como no detalhamento da atividade para validação da composição de cada uma das 

equipes. 

 O dimensionamento do time de trabalho de acordo com as necessidades reais 

de produtividade para cada serviço, criando metas claras para as equipes e funções 

padronizadas para cada membro, gerou um ganho na produtividade, e 

consequentemente uma redução na mão-de-obra necessária em comparação com a 

metodologia de execução anterior, conforme descrito na figura 43. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43: Ganhos com mão de obra na nova metodologia 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 
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ii. Adaptação do layout da área de trabalho 
 

 De maneira a evitar as movimentações desnecessárias dos colaboradores e de 

organizar a área limitada de trabalho, optou-se pela estocagem de telas de aço, 

formas e materiais necessários à montagem na via na área lateral à de trabalho, 

aumentando assim a produtividade do processo, o seu valor agregado e contribuindo 

para a organização do espaço. Este estoque mínimo de material pode ser visualizado 

nas figuras 44 e 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Estoque de formas na lateral do túnel 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 

Figura 45: Estoque de material de montagem da via na lateral do túnel 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 
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iii. Criação de gabaritos de armação  

 A atividade de armação, previamente concebida para entregar um módulo 

pronto por dia, mostrou-se incapaz devido à necessidade de realização de gabaritos 

para sustentação da malha superior. A concepção da equipe foi realizada sem um 

projeto executivo e essa atualização foi feita assim que o projeto foi estudado e 

interpretado pela equipe de produção. 

 O processo ganhou um dia a mais, bem como uma equipe destinada à 

elaboração destes gabaritos, para que a cada dia uma armação ficasse pronta. A 

malha inferior e gabaritos são realizados no mesmo dia e a malha superior e 

fechamento das juntas no dia posterior. A concepção dos gabaritos encontra-se na 

figura 46. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

iv. Padronização do processo de concretagem 

 O processo de concretagem foi padronizado, facilitando o correto 

dimensionado da equipe e êxito em sua execução. O processo contempla a montagem 

de tubulação (figura 47), acabamento da superfície (figura 48), adensamento do 

concreto e ao término do acabamento um novo adensamento na região das fixações, 

limpeza dos trilhos e placas, transporte da tubulação desmontada durante o processo, 

limpeza da tubulação desmontada, transporte dos motores vibradores e 

acompanhamento do concreto na superfície para limpeza da bomba e dos resíduos de 

corpos de prova.  

 Para o dimensionamento dessa equipe foi necessária validação da velocidade 

de bombeamento, estipulada em 20m³/hora, devido às restrições de velocidade do 

Figura 46: Entrega da malha inferior com os gabaritos 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 
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acabamento. Em virtude dessa condição, a equipe foi dividida em dois turnos, sendo o 

primeiro das 6 às 14h e o segundo das 14 às 22h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
v. Substituição dos berços por cavaletes na montagem da via 

 
 A alternativa apresentada nesse relatório foi desenvolvida pela equipe de via 

permanente do Consórcio, alterando um processo consagrado, porém com muitas 

atividades intermediárias, que dependia de mais recursos humanos e gerava 

retrabalhos para todas as equipes. 

 A utilização de cavaletes para suporte dos trilhos (figura 49) ao invés da 

instalação de berços, como citado anteriormente, tornou o processo de montagem 

mais simples e permitiu a execução da concretagem da laje em somente uma etapa. 

Figura 47: Montagem da tubulação de concreto 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 

Figura 48: Laje de via após acabamento do concreto 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 
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Figura 49: Posicionamento dos cavaletes 
Fonte: Fornecido pela construtora, 2016. 

 

vi. Resultados obtidos com a implementação do Lean 

 Após a implantação das ações, utilizando os conceitos do Lean Construction na 

execução e montagem das lajes de via alcançaram-se os seguintes resultados: 

 Implementação de processos padronizados nas frentes de trabalho;  

 Criação de fluxo unitário de atividades; 

 Sincronização e harmonização dos processos, através da implementação e 

controle de Takt;  

 Redução de aproximadamente 13% de mão de obra (armadores, carpinteiros, 

ajudantes, etc.) para execução de forma, armação e concretagem da laje de 

via, em comparação com a metodologia de execução utilizada anteriormente; 

 Redução de 37,5% de mão de obra para montagem da via com a substituição 

dos berços por cavaletes, na nova metodologia de execução; 

 Redução de aproximadamente 27% no custo unitário de mão de obra total para 

realização de 1 metro linear de via permanente com a nova proposta 

executada; 

 Adaptação do layout e otimização da logística de materiais gerando redução de 

estoques de processos e movimentação desnecessária; 

 Redução no tempo de utilização dos painéis de formas, gerando ganho de 

custo para o projeto. 
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4.6. Considerações finais do estudo 

 A riqueza de dados levantados nas diferentes áreas de implantação do Lean 

Construction na obra estudada forneceu a possibilidade de se identificar os principais 

desperdícios ocorridos na obra, tais como, movimentações desnecessárias, processos 

despadronizados, estoque de processos, espera excessiva, entre outros.  

 Os workshops realizados em atividades com serviços cíclicos e com muitas 

repetições, onde se focou na eliminação da variabilidade dos processos, atingiram 

seus objetivos e representaram aumentos de produtividade e ganhos financeiros no 

projeto, além da eliminação dos muras identificados nas fases de diagnóstico, 

padronização de processos e estabilidade à produção. Inicialmente estes workshops 

foram vistos com resistência por parte dos trabalhadores, mas ao final todos 

entenderam os objetivos do trabalho que estava sendo realizado e se comprometeram 

com a realização das atividades no prazo ao montarem o planejamento juntos com as 

outras áreas da obra. 

 Entretanto, é importante ressaltar que apesar da significativa redução dos 

desperdícios e de custos nos serviços, o processo ainda requer revisão ao final da sua 

execução, levantando os pontos positivos desta nova metodologia de montagem de 

via permanente e os pontos a se desenvolver, visando sempre à melhoria contínua 

dos processos. 

 Como outra melhoria a ser desenvolvida, a equipe de construção e montagem 

de via poderia utilizar andons para comunicar problemas ocorridos nas frentes, visto 

que dentro dos túneis a comunicação por radio de torna limitada devido à falta de sinal 

telefônico. Andons podem ser definidos como um sistema utilizado pelos operadores 

da linha de produção para sinalizar alguma falha no processo, solicitando assim a 

ajuda de técnicos de manutenção, engenheiros e outros responsáveis pela resolução 

do problema.  

A utilização dos andons dá autonomia aos funcionários para solicitar ajuda 

quando um problema é identificado, assim como, na Toyota, existia a possibilidade do 

funcionário parar a produção para reportar um problema. Estes andons poderiam ser 

avisos sonoros, ao invés de luminosos, facilitando a compreensão por parte das 

equipes espalhadas pelos túneis e garantindo a agilidade na solução do problema 

encontrado. 

 

http://www.citisystems.com.br/manutencao-industrial-como-funciona/
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5. Considerações Finais 

 A adaptação dos conceitos do Lean Production na indústria da construção civil 

se mostrou válida e possível, mesmo com a complexidade do setor, relacionada com a 

variabilidade dos processos e a particularidade de cada obra a ser executada. A 

metodologia do Last Planner System (LPS) tem papel fundamental na estabilidade 

básica dos processos e a usa a filosofia Lean como base para a melhoria contínua e 

padronização das atividades, eliminando assim os desperdícios. 

 Todas as ferramentas aplicadas a um negócio só se sustentam se o ambiente 

estiver estável. Isto é, a estabilidade que é representada como a base da Casa Toyota 

é uma condição para que seja criado o fluxo de informação e de materiais, e o Just in 

Time consiga de fato representar a produção.  

 A não qualidade do que é produzido e acidentes de trabalho estão intimamente 

ligados ao método de execução das atividades. Padronizar a maneira como o 

trabalhador deve executar os serviços é de fundamental importância para eliminar 

estes problemas. Para isto a padronização do trabalho é uma ferramenta fundamental 

na obtenção e manutenção da qualidade de produção e segurança do trabalhador. 

 Foi possível identificar neste trabalho que a criação do fluxo de informações e 

de materiais é uma grande carência no setor da construção devido à singularidade dos 

projetos que são executados. Entretanto foi possível perceber também que a 

implementação da metodologia do LPS, junto à padronização dos processos ajudou as 

equipes a criarem esta disciplina e tornaram os processos mais transparentes, sendo 

mais fácil a identificação da perdas.  

 O planejamento baseado na filosofia Lean busca, de modo geral, organizar a 

produção com base no que o cliente espera, ao invés de uma entrega forçada como é 

no sistema empurrado. O planejamento da via se mostrou muito receptivo à 

implantação da metodologia Last Planner System, que ajudou a identificar as 

possíveis interferências e tratá-las antes que representassem perda real para o cliente, 

como atrasos no cronograma. 

 A gestão da rotina diária ajuda a encontrar os problemas que fazem com que o 

ritmo de produção seja quebrado. E, além disso, permite avaliar se a produção está 

cumprindo com o ritmo da produção estabelecido, trazendo muitos ganhos para as 

equipes de planejamento. Com a implementação do LPS, os funcionários receberam 
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mais autoridade, mais informação e a reorganização do layout melhorou a condição de 

trabalho dos mesmos. 

 Ao longo do processo de execução desta nova metodologia de montagem da 

via, melhorias foram identificadas e ajustes foram feitos tanto no planejamento como 

no sequenciamento das atividades. E estas melhorias foram identificadas pelo 

acompanhamento das atividades feito nas caminhadas gemba da liderança, que 

visaram identificar o valor agregado das etapas dos processos. 

 Apesar dos resultados positivos apresentados neste trabalho, a aplicação dos 

princípios da filosofia Lean ainda apresenta certa resistência por se tratar de uma nova 

maneira de se pensar sobre a gestão de produção. Assim, vale ressaltar a importância 

do comprometimento de todos os funcionários e setores da obra envolvidos com a 

área onde se pretende realizar a implantação. Este comprometimento deve envolver 

principalmente a alta liderança, pois requer uma tomada de posição e atitude dos 

gestores para que as metas pretendidas possam ser alcançadas. 

 Portanto, o treinamento e a disseminação dos conceitos do Sistema Toyota de 

Produção dentro das empresas devem ser feitos com o intuito de envolver os 

membros participantes, contextualizá-los e explicar a importância de padronizar os 

processos e otimizar os modelos produtivos existentes. Assim, ao se focar no 

desenvolvimento de um ambiente mais produtivo que busca uma maior qualidade no 

produto, a redução de retrabalhos e a padronização de processos, os ganhos 

financeiros e reduções de prazos da obra acabam sendo uma consequência de uma 

implementação bem sucedida. Com isso, aumenta-se a confiança dos clientes no 

trabalho das construtoras, que a colocam em uma posição em destaque no setor.  

 Finalmente, pode-se concluir que a questão central do tema deste trabalho foi 

atendida ao se analisar as adaptações e impactos que a implantação dos conceitos 

referentes à filosofia Lean geram em uma obra de engenharia. Foi possível analisar 

tanto os aspectos positivos, quanto os negativos. Entretanto,  no desenvolvimento do 

trabalho foi percebido que algumas questões ainda podem ser aprofundadas em 

trabalhos futuros, como a elaboração de um estudo de caso mais detalhado para 

implantação do Lean levando em conta aspectos do meio ambiente, segurança do 

trabalho e responsabilidade pessoal. Além do estudo de novas metodologias para 

otimizar a produção e a logística de materiais e de pessoas. 
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