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Curso: Engenharia Civil  

 

A engenharia civil é considerada a “mãe” de todas as engenharias. Tradicional em 

praticamente todo o mundo, se desenvolveu e tomou caminhos distintos em diferentes 

países no decorrer da história. Porém, se comparada a outras engenharias, pode-se dizer 

que ficou para trás na corrida do desenvolvimento. Enquanto praticamente todas as outras 

indústrias são globalizadas, com padrões de qualidade e desempenho mundialmente 

aplicados, a engenharia civil ainda sobrevive com técnicas de execução e gestão locais, 

com cada país, ou região, trabalhando de forma diferente. Atualmente, há uma tendência 

global de produzir de forma enxuta, com o menor nível de desperdício possível, tornando 

as empresas mais competitivas. Porém enquanto este pensamento já faz parte do cotidiano 

de diversas indústrias, o ramo da construção civil ainda caminha para se inserir neste 

panorama, especialmente quando se trata de construção habitacional. Esta filosofia 

enxuta, chamada lean, possui entusiastas tanto acadêmicos quanto de mercado, que 

acreditam que a implementação do lean construction traz benefícios mensuráveis à 

redução de desperdícios e segurança na construção civil. Este trabalho elucida como 

adaptar ferramentas da filosofia enxuta advindas de outras indústrias para a construção 

civil. 
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development race. While virtually all other industries are globalized with world-class 

standards of quality and performance, civil engineering still survives with local execution 

and management techniques, with each country or region working differently. Currently, 

there is a global trend of lean manufacturing, with the lowest possible level of waste, 

making companies more competitive. But while this thinking is already part of the daily 

life of various industries, the construction industry is still going to be part of this scenario, 

especially when it comes to habitational construction. This lean philosophy, has both 
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construction brings measurable benefits when it comes to reducing waste and improving 

safety at work. This study elucidates how to adapt lean philosophy tools from other 
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INTRODUÇÃO 

 

É senso comum que a indústria da construção civil, além de movimentar muito 

dinheiro, é uma das que mais desperdiça. Tal sentimento é corroborado por estudos que 

conseguiram estimar desperdícios em casos particulares. Em países em desenvolvimento 

como o Brasil, o crescimento deste setor está muito ligado ao momento econômico do 

país. Obras de infraestrutura, normalmente fomentadas pelo Estado, chegam a 

movimentar centenas de milhões de reais, impactando direta e indiretamente diversos 

setores. Além destas, há a construção habitacional, que usualmente tem como responsável 

o setor privado.  

Apesar dos grandes desperdícios, ainda há a noção rudimentar na construção civil 

de que muitos erros de projeto, execução ou logística são considerados normais, ou sem 

solução, e que devem acontecer simplesmente porque sempre aconteceram. Comparando 

a construção com outros setores da economia que movimentam quantias de valores da 

mesma grandeza, percebe-se que os canteiros-de-obra estão muito atrás de outras 

indústrias no quesito controle da produção. Atualmente, setores como o automobilístico, 

que possuem concorrência forte entre os seus atores, investem em gerenciamento e 

redução de desperdícios, a ponto de estarem sempre buscando novas oportunidades de 

melhoria em seus processos e gestão.  

Este trabalho tem como finalidade reunir conceitos, técnicas e ferramentas de 

gestão, provindas da filosofia lean manufacturing, comprovadamente eficazes em outras 

indústrias e ilustrar suas adaptações à construção civil, principalmente para casos de 

construções em massa de imóveis de baixo padrão, voltados para o público que deseja 

adquirir sua casa própria. Este modelo de construir foi escolhido por mais se assemelhar 

ao que há atualmente na indústria tradicional, que é a produção de lotes do mesmo produto 

de forma repetida, e que se mostrou a mais beneficiada pelos conceitos lean. 
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Contextualização 

O Brasil apresenta déficit habitacional de mais de 7 milhões de moradias.1 Fato 

este, motiva o governo nacional a fomentar o setor da construção, através de programas 

de incentivo e financiamento para a construção e aquisição de imóveis, sobretudo para 

pessoas de menor renda.  

Neste contexto, surgiram, nos últimos anos, construtoras e incorporadoras que 

focam em projetos de construção de imóveis de baixo custo. Estas companhias focam em 

clientes que desejam sair do aluguel, e pretendem investir em um apartamento para 

moradia. Na maioria das vezes, as unidades são simples, obedecendo às normas de 

habitação, porém dentro de um projeto que visa ser o mais econômico possível, para que 

o custo final do produto seja o menor possível também. Assim, dentro desse mercado, se 

sobressai quem constrói por menos, entregando um produto similar aos concorrentes.   

Justificativas 

A motivação para este trabalho vem da experiência do autor observando conceitos 

lean sendo aplicados na prática dentro da construção civil.  

Após o primeiro contato com a manufatura enxuta durante um curso de verão 

sobre Lean Enterprise na University of Knoxville – TN, nos Estados Unidos, ingressou 

como estagiário em uma grande incorporadora brasileira que disputa o mercado de 

imóveis de baixo custo, principalmente os elegíveis do programa “Minha Casa, Minha 

Vida”, do governo brasileiro. Durante a experiência na companhia, percebeu que vários 

conceitos lean haviam sido introduzidos no dia-a-dia da empresa, principalmente nos 

canteiros de obra, e observou como eram nítidos os resultados positivos advindos da 

aplicação rotineira de ferramentas de gestão que, a princípio, pouco tinham a ver com a 

construção civil.  

O autor acredita que um canteiro de obra, sob determinadas circunstâncias, pode 

ser facilmente tratado como um chão-de-fábrica. E, mesmo ainda apresentando algumas 

particularidades que o diferenciam da indústria tradicional, o ambiente de um canteiro 

                                                 
1 BOAS, Bruno Villas. CONCEIÇÃO, Ana. Déficit de moradias no país já chega a 7.7 milhões. 

Disponível em https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-no-pais-ja-chega-77-

milhoes. Acesso em 15 de fevereiro de 2019. 

https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-no-pais-ja-chega-77-milhoes
https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-no-pais-ja-chega-77-milhoes
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pode receber as ferramentas lean, que são flexíveis e podem ser adaptadas a realidades 

distintas. 

Objetivo 

O objetivo do presente trabalho é apresentar o conceito e as ferramentas que foram 

responsáveis pela revolução na forma como a indústria automobilística trabalhava na 

segunda metade do século XX, que foi marcada pela ascensão das montadoras de carros 

asiáticas, sobretudo a japonesa Toyota. 

Além de apresentar seus aspectos históricos e resultados alcançados na indústria 

tradicional, também será brevemente mostrado sob que condições um canteiro de obra 

pode ser comparado a um chão de fábrica, possibilitando que as ferramentas lean 

manufacturing sejam aplicadas à construção, de forma a reduzir custos e prazos para uma 

obra.  

Este trabalho também pretende mostrar a aplicabilidade da filosofia lean desde a 

rotina de decisões na obra até o planejamento estratégico de uma construtora. Exemplos 

de aplicação sobre como uma decisão pode ser melhor tomada sob a ótica da manufatura 

enxuta servirão para ilustrar esta filosofia.  

Metodologia 

 Trata-se de uma revisão bibliográfica, reunindo conceitos de autores renomados 

da literatura, que iniciaram tanto a pesquisa sobre lean manufacturing, que primeiramente 

dominou o mercado e somente após disseminada foi estudada pela academia, quanto a 

iniciativa lean construction, esta que já partiu de estudos teóricos que impulsionaram sua 

prática, através da adaptação de sua predecessora. 

 Primeiramente, os principais conceitos lean serão apresentados na sua forma 

conceitual, sendo expostos da forma que são aplicados na indústria tradicional. Logo 

após, suas versões “adaptadas” para a construção civil serão apresentadas. As principais 

ferramentas, consideradas as mais adaptáveis à construção, terão sua aplicabilidade 

ilustrada através de exemplos de situações rotineiras que ocorrem em um canteiro, e que 

se observadas sob a ótica lean, podem ser resolvidas com a mesma linha de pensamento 

que já ocorre em outras indústrias há décadas. 
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 Finalmente, é apresentado como todas as ferramentas do conceito de produção 

enxuta podem funcionar simultaneamente, conectadas dentro de uma obra e de uma 

construtora como um todo. Cria-se, por efeito cascata, uma cultura de otimização de 

processos. Apesar de normalmente introduzida de “cima para baixo”, após implantada, a 

cultura lean impulsiona que soluções sejam pensadas de “baixo para cima”, 

caracterizando a melhoria contínua.   
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CAPÍTULO I:  

LEAN MANUFACTURING: Breve relato sobre a evolução da nova filosofia de 

produção 

1.1. Aspectos históricos 

 O berço de novas tendências de formas de produção de sucesso na história, 

particularmente durante o século XX, foi a indústria automobilística. O Fordismo, 

caracterizado pela linha de montagem automatizada, dominou as linhas de produção em 

massa desde sua idealização, em 1914, passando pelo seu auge durante os chamados 

“anos dourados” do capitalismo americano, entre 1940 e 1970. Este modelo de produção 

transformou a Ford na maior montadora de automóveis do mundo e influenciou outras 

grandes companhias industriais, e o fordismo foi então adotado em diversos setores fabris. 

Seu declínio, no entanto, iniciou-se por volta dos anos 1970, quando outras montadoras, 

como a General Motors e a japonesa Toyota Motor Company, iniciaram outros modelos 

de produção, mais flexíveis que o rígido sistema originado na Ford. 

 Taiichi Ohno, enquanto diretor da Toyota, iniciou por volta da década de 1950 um 

estudo para traçar novas estratégias e técnicas de produção para sua companhia, que na 

época se mostrava pouco competitiva no mercado internacional e não possuía capital para 

investir em equipamentos inovadores. Em viagens aos Estados Unidos, diretores da 

Toyota perceberam que o modelo americano de produção automotiva, apesar de bem-

sucedido, possuía inúmeras falhas e desperdícios, tendo pouco se alterado entre os anos 

1930 e 1950. A estas falhas e desperdícios, eles viram como oportunidades de melhoria, 

uma chance de trazer redução de custo sem grandes investimentos.   

1.2. Conceitos Lean Manufacturing 

 Diante do breve conceito histórico apresentado, torna-se essencial esmiuçar os 

modelos que foram precursores do Lean Manufacturing, tendo em vista que em que pese 

o Modelo Fordista tenha dominado o cenário industrial na metade do século XX, tornou-

se ultrapassado, sendo ultrapassado pelo Modelo Toyotista que mostrou-se mais 

adaptável e flexível, de modo a eliminar as falhas e os desperdícios apresentados pelo 

Modelo fordista.  
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1.2.1. Modelo Fordista 

 O modelo fordista dominou as fábricas por décadas, dotado de características bem 

definidas e rígidas, tais como: 

a) Grandes investimentos em máquinas de operação nas fábricas; 

b) As máquinas sendo operadas pelos funcionários durante a produção; 

c) Linha de montagem em esteira, onde o operário fica parado e o produto chega até 

ele; 

d) Especialização de cada funcionário de acordo com sua função; 

e) Trabalho em cadeia, contínuo; 

f) Produção em massa, em grandes quantidades, “empurrada”; 

g) Integração vertical da companhia, controlando a produção desde a matéria-prima. 

 

 Henry Ford, fundador da empresa montadora de carros que carrega seu 

sobrenome, investiu em grandes máquinas, inovadoras, para aperfeiçoar o processo de 

produção de seus carros. O trabalhador, que antes participava de todo o processo 

construtivo de um automóvel, agora se tornava especializado, executando somente uma 

tarefa de montagem de vários veículos, conforme estes passavam pela sua plataforma de 

trabalho, que era imóvel. Cada carro entrava na esteira de produção no início de sua 

montagem, até sair finalizado para o estoque, que se abarrotava, aguardando os 

compradores. Era a chamada produção “empurrada”, em que a empresa determina a 

quantidade de produtos a serem produzidos2. Logo, maior produção significaria maior 

lucro. 

 Ford também inovou ao tomar controle de vários setores responsáveis pelo 

fornecimento da matéria-prima de seus carros. O complexo de River Rouge, no estado 

americano de Michigan, possuía uma fábrica de vidro, de pneus, uma siderúrgica, entre a 

produção de outros insumos necessários à montagem dos veículos. Todas essas 

subsidiárias sob controle da Ford3.  

 Com sua fábrica trabalhando nestes moldes, a produção dos carros da Ford 

acelerou. Suas inovações reduziram o tempo da linha de montagem do chassi do modelo 

                                                 
2DIAS, João. Logística Global e Macrologística. Lisboa: Edições Sílabo. 2005. 
3COMPANY, Ford. Our history – Comapany Timeline. Disponível em 

<https://corporate.ford.com/history.html>. Acesso em 02 de dezembro de 2018.  
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Ford T (carro-chefe da companhia à época) de 12,5 para 1,5 horas, causando uma 

revolução no setor de manufatura. 

 A redução no tempo de produção trouxe consequentemente redução no seu custo. 

Então Henry Ford, que tinha a ambição de alcançar o maior número possível de 

compradores de seus carros, anunciou aumento do salário dos funcionários para 5 dólares 

diários, cerca de o dobro do que era pago na época. Além disso, diminuiu o turno de 

trabalho, de 9 para 8 horas, possibilitando que três equipes distintas, ao invés de duas, 

trabalhassem diariamente na sua fábrica. Tais medidas, além de aumentar 

significativamente a produção dos automóveis, possibilitaram aos trabalhadores da Ford 

se tornarem um mercado consumidor do produto que eles próprios produziam.4 

 Além dessas consequências, a especialização do trabalho originada na fábrica da 

Ford trouxe outros impactos para o produto que chegava ao consumidor, desta vez não de 

forma positiva: 

a) Baixa variabilidade no processo; 

b) Baixa variabilidade/inovação do produto; 

c) Baixa responsabilidade do trabalhador sobre o resultado; 

d) Menor qualidade do produto; 

e) Mais produtos defeituosos ao final da cadeia produtiva; 

f) Criação de estoques. 

 

 Estes pontos podem ser sumarizados pela conhecida frase de Henry Ford, em 

1909, quando comentava sobre o Modelo T:  

 

"O cliente pode ter um carro pintado com a cor que desejar, contanto que seja 

preto."5 

 

 Conforme seu mercado consumidor aumentava, suas características e desejos 

particulares se tornavam padronizados. A empresa decidia quais atributos presentes no 

veículo o consumidor receberia, e não o contrário. O produto foi padronizado, o que 

facilitava a produção, sem interrupções para utilização de materiais diferentes em cada 

                                                 
4COMPANY, Ford. Our history – Comapany Timeline. Disponível em 

<https://corporate.ford.com/history.html>. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
5FORD, Henry. Minha vida e minha obra. Graphico: Editora Monteiro Lobato, 1925.p.13.  
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carro. Por isto, a frase de Ford sintetiza o que era a ideologia de produção presente à 

época. Fabricar um carro de outra cor que não fosse a preta, padrão, causaria problemas 

de interrupção na produção, devido à variabilidade no processo necessária para essa 

mudança ocorrer.  

 Com o trabalhador sendo responsável somente por uma parte fragmentada da 

produção, o veículo era resultado de diversas “micro montagens” executadas em etapas 

separadas. Dessa forma, se alguma etapa era mal executada, sendo incompleta ou com 

defeito, o veículo sob montagem ainda passaria para o próximo operador, que cumpriria 

sua tarefa naquele produto sem observar como o havia recebido. Só se saberia da 

existência do produto defeituoso ao chegar no final da esteira, com o veículo acabado e 

pronto para venda. 

 Após sair da fabricação, cada peça era movida para o estoque, onde aguardava ser 

transportada para a montagem no veículo. O mesmo processo se repetia para os carros, 

que após serem montados eram movimentados para estoque, aguardando sua retirada para 

venda.  

 No entanto, as movimentações e esperas que faziam parte do processo não eram 

consideradas numa análise da fabricação do produto, pois não eram atividades vistas 

como agregadoras de valor ao resultado. Esquematicamente, Koskela6 ilustra o que 

chama de “filosofia de produção convencional” como mostrado na figura 1. 

 

                                 

Figura 1 – A visão convencional do processo produtivo como um processo de conversões, que pode ser dividido em 

hierarquicamente em subprocessos. (KOSKELA, 1992) - Adaptado. 

                                                 
6KOSKELA, Lauri. Application of the New Production Philosophy to Construction. Stanford University. 

California, 1992. p.13. 
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 Assim, a produção é vista somente como um processo de conversão, como 

Koskela7 definiu a seguir: 

 

1) Um processo produtivo é uma conversão de uma entrada para uma saída; 

2) O processo de conversão pode ser dividido em subprocessos, que também 

são processos de conversão; 

3) O custo total do processo pode ser minimizado diminuindo-se o custo de 

cada subprocesso; 

4) O valor do resultado (produto) de um processo é associado aos custos (ou 

valores) das entradas daquele processo. (traduzido do inglês).  

1.2.2. Modelo Toyotista 

 Durante visita aos EUA na década de 1950 para acompanhar diversas instalações 

de montadoras de carros, Eiji Toyoda – diretor da companhia -, se deparou com a 

magnitude da fábrica da Ford, e apesar de impressionado com seu tamanho, observou 

variedades de falhas no processo8, que causavam gargalos na produção, muitas 

movimentações internas e consequente menor eficiência no processo como um todo. 

De volta ao seu país, Ohno e Toyoda iniciaram o projeto de aperfeiçoamento de 

seu processo produtivo, focados na redução de desperdícios que presenciaram na 

América. 

 Ohno e Toyoda possuíam um mentor que os ajudou a desenvolver seu novo 

sistema de produção. O norte americano Willian Deming, conceituado estatístico e 

consultor de gestão, contribuiu significativamente para a indústria japonesa durante o 

século XX9.  

 Deming defendia a ideia de que cada etapa do processo era fornecedora da 

seguinte, que seria o cliente da primeira. Assim, o foco deveria ser sempre a qualidade, 

desde a primeira etapa, que deveria produzir o melhor produto possível para seu “cliente”, 

ou seja, a etapa seguinte. Este ciclo se estenderia até o final, quando o cliente, agora o 

                                                 
7 KOSKELA, Lauri. Application of the New Production Philosophy to Construction. Stanford University. 

California, 1992. p.75. 
8 DAWSON, Chester. Kiichiro And Eiji Toyoda: Blazing The Toyota Way. Disponível em < 

http://www.businessweek.com/magazine/content/04_21/b3884031_mz072.htm>, Acesso em 02 de 

dezembro de 2018. 
9 MICKLEWRIGHT, Mike. Out of Another @#&*% Crisis! Motivation through Humiliation. 
Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press. 2010.   

http://www.businessweek.com/magazine/content/04_21/b3884031_mz072.htm
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comprador, de fato receberia o produto. Com enfoque em melhoria contínua, ou seja, de 

forma gradativa e ininterrupta, o produto alcançaria o patamar desejado na entrega final. 

 Alinhando o conceito fordista americano ao trabalho de Deming, os diretores da 

Toyota iniciaram o desenvolvimento do que mais tarde se chamaria Sistema Toyota de 

Produção (em inglês, TPS).  Esta nova filosofia de produção possuía uma diferente visão 

dos processos, conforme ilustrado na figura 2.  

 

Figura 2 - Produção como um processo de fluxos: ilustração simplificada. As caixas sombreadas representam 

atividades que não agregam valor, em contraste com as atividades que o fazem. (KOSKELA, 1992) - Adaptado. 

 

 A base do TPS foi fundamentada nos seguintes conceitos10:  

a) Reduzir a porcentagem de atividades que não possuem valor agregado. 

b) Aumentar o valor do produto através de consideração sistemática dos 

requerimentos do cliente. 

c) Reduzir variabilidade. 

d) Reduzir o tempo de ciclo. 

e) Simplificar minimizando o número de passos, partes e ligações. 

f) Aumentar flexibilidade do produto. 

g) Aumentar transparência do processo. 

h) Focar no controle de todo o processo. 

i) Construir melhoria contínua no processo. 

j) Balancear melhoria no fluxo com melhoria na conversão. 

k) Benchmark. 

 

 Todos os conceitos listados acima deixam claro que o foco dos esforços da Toyota 

era seu próprio processo. O avanço no resultado de sua produção estaria dentro da sua 

própria fábrica, e não com tecnologia estrangeira ou algo similar. Certamente acreditava-

                                                 
10 KOSKELA, Lauri. Application of the New Production Philosophy to Construction. Stanford University. 

California, 1992. p.75.  
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se que melhores resultados viriam com melhor controle interno de seus processos, 

reduzindo os desperdícios e criando um ambiente onde a melhoria seria sempre buscada, 

diariamente dentro do chão de fábrica.  
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CAPÍTULO II:  

FERRAMENTAS LEAN MANUFACTURING: abordagem das principais formas 

de rotina que abrangem a metodologia 

 

 A partir dos conceitos estabelecidos como base Lean, ferramentas foram se 

desenvolvendo de modo a implantar o sistema de forma prática dentro da indústria e 

alcançar os objetivos propostos pela nova filosofia de produção. Todas a ferramentas a 

serem citadas neste capítulo já se mostraram bem-sucedidas tanto no âmbito acadêmico 

quanto na indústria, sendo desenvolvidas com o decorrer dos anos. Algumas são bem 

conhecidas e fazem parte da rotina dos trabalhadores no chão-de-fábrica, enquanto outras 

são mais sutis e estão por trás de conceitos que influenciam direta ou indiretamente as 

operações de uma indústria. 

2.1. Just in Time (JIT) 

Conceito forte no Fordismo era o de produzir cada vez mais, com a chamada 

produção “empurrada”, que resultaria em maior lucro. Esta ideia, porém, se tornou 

obsoleta quanto mais perdas eram observadas pela superprodução, estoques altos e 

desperdícios de matéria-prima. 

Just in Time, ideia que pode ser considerada o carro-chefe na sucessão do 

fordismo, é um conceito determinado pela produção por demanda, ou seja, a quantidade 

produzida é determinada pelo mercado, ou o cliente. O mesmo vale para toda a cadeia 

produtiva. Só se recebe a matéria-prima quando ela for utilizada, e uma etapa qualquer 

do processo só é executada quando necessária para continuidade da produção. É a 

chamada produção puxada. Material parado na produção, ou estoque de produtos prontos, 

significa desperdício, e deve ser evitado. 
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.  

Figura 3- Esquematização da produção empurrada e puxada. (TUBINO, 2000). 

 

Na produção empurrada, de acordo com a figura 3, cada processo anterior define 

o ritmo do seguinte. As ordens de compra (OC), de fabricação (OF) e de montagem (OM) 

são feitas de forma independente umas das outras, e consequentemente cada processo 

também trabalha de forma diferente, com a finalidade de entregar cada vez mais produtos 

acabados (PA).  

Na produção puxada, a ordem de montagem, última da cadeia produtiva, é 

demandada primeiro, e “puxa” todas as anteriores. Ou seja, conforme a demanda surgir, 

os processos são realizados, e nada é executado sem que já haja a demanda prevista 

praquele produto. Se a demanda for relativamente constante, assim também serão os 

processos, trabalhando num ritmo constante e sem “gargalos” na produção e geração de 

estoque. 

2.2. Takt-time 

 Com a visão JIT já estabelecida, takt-time é definido pelo tempo que uma 

atividade gasta para encerrar um ciclo. Representa o ritmo de produção, em que uma etapa 

é finalizada e começa outra. Este tempo deve ser controlado, e trabalhar de forma 

uniforme, constante. O takt-time ideal é aquele dimensionado de acordo com a demanda, 

ou seja, não é rápido a ponto de gerar estoque nem lento a ponto de necessitar de 

aceleração do processo11.  

                                                 
11 ROTHER,M. SHOOK, J. Aprendendo a enxergar: Mapeando o fluxo de valor para agregar valor e 

eliminar o desperdício. São Paulo: Lean Institute Brasil. 1998. 
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Figura 4 - Esquema de produção ilustrando o takt-time de um produto. 

 

Na figura 4, pode-se definir o takt-time como 4 peças/hora, ou uma peça a cada 

15 minutos. Porém é usual que se defina o takt em períodos de dia unitário. Para o 

exemplo, considerando a produção de 8 horas diárias, pode-se considerar o takt-time 

como 32 produtos/dia.  

 Num processo produtivo composto por diversas atividades, onde uma é 

dependente da outra, a capacidade de produção sempre estará condicionada à velocidade 

da atividade mais lenta, chamada de gargalo.   

2.3. Diagrama de Causa e Efeito 

O diagrama de Causa e Efeito também é conhecido como Diagrama de Ishikawa, 

ou Espinha de peixe. Neste método, todo problema tem causas específicas, e essas causas 

devem ser analisadas e testadas, uma a uma, a fim de comprovar qual delas está realmente 

causando o efeito (problema) que se quer eliminar. Eliminado as causas, elimina-se o 

problema12. Pode-se tomar como exemplo, uma pessoa que se atrasa com frequência para 

chegar ao trabalho. Ao investigar as causas que podem estar ocasionando o problema com 

frequência, tem-se algo parecido com a figura 5. 13  

 

                                                 
12 BASTIANI, Jeison Arenhart de. MARTINS, Rosemary. Diagrama de Ishikawa. Disponível em 

<https://blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/>. Acesso em 08 de dezembro de 2018.  
13 BASTIANI, Jeison Arenhart de. MARTINS, Rosemary. Diagrama de Ishikawa. Disponível em 

<https://blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/>. Acesso em 08 de dezembro de 2018. 

https://blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/
https://blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/
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Figura 5 - Diagrama de Causa e Efeito: exemplo de possíveis causas que fazem uma pessoa se atrasar para o trabalho 

(CitiSystems, 2018). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada “ponta” da espinha, aponta para causas relacionadas. Nas pontas estão os 

chamados 6M, que são: mão-de-obra, medida, máquina, materiais, meio ambiente e 

método. É possível categorizar de forma clara praticamente todos os problemas dentro de 

cada uma dessas categorias, e a partir daí encontrar sua causa raiz. 

2.4. Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

 Traduzindo, se torna Planejar-Fazer-Checar-Agir. É a ferramenta que está mais 

intimamente ligada à melhoria contínua. Qualquer anomalia ou interrupção na produção 

deve ser tratada através de um plano de ação. Quando há um problema, deve-se planejar 

uma ação para sua resolução. Assim, esta ação é executada e os resultados dela são 

verificados. Sendo a ação suficiente, deve-se agir para que o problema não volte a ocorrer 

no longo prazo. Caso a primeira ação não tenha sido suficiente, volta-se para o início do 

ciclo, na fase de planejamento de uma outra ação para sanar o problema. Como ilustrado 

na figura 6, o ciclo PDCA é sempre aplicável com o objetivo de atingir um novo padrão 

de qualidade, superior ao atual.  
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Figura 6 - Modelo PDCA (RMP Consultancy, 2019).  

 

2.5. Poka-Yoke 

  É o nome dado a qualquer método de inspeção, que possibilite que um defeito que 

surge durante a fabricação do produto seja percebido antes da entrega ao cliente. A 

inspeção deve ser regular e com um método claro, padronizado e eficaz. Se algum defeito 

é encontrado, a produção para até que este defeito seja resolvido. 

2.6. Trabalho padronizado 

Procedimentos de trabalho são precisamente estabelecidos para cada operador em 

um processo de produção, baseado no takt-time, a sequência exata de trabalho do operador 

durante este takt e o estoque padrão, que são os insumos (máquinas, materiais, 

equipamentos) exigidos para manter o processo operando14.  

O trabalho padronizado pode ser definido em 3 pilares: meta, restrições e método 

(KONDO, 1991). Cada um desses pilares serve para dar condições e diretrizes ao objetivo 

do trabalho.  

Metas bem esclarecidas incitam nos trabalhadores senso de responsabilidade, e 

motivam-lhes quanto aos resultados obtidos (KONDO, 1991). A definição destas metas 

                                                 
14 Lean Institute Brasil. O que é trabalho padronizado. Disponível em < 

https://www.lean.org.br/conceitos/126/o-que-e-trabalho-padronizado.aspx>. Acesso em 08 de dezembro 

de 2018. 

https://www.lean.org.br/conceitos/126/o-que-e-trabalho-padronizado.aspx
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deve partir de critérios como custo, velocidade e confiabilidade na entrega, entre outros 

(BARROS NETO, 1999).   

As restrições representam fatores que limitam o desempenho durante a produção 

e estão ligadas ao ambiente, mão-de-obra, materiais, entre outros fatores externos 

(RITZMAN & KRAJEWSKI, 2004). Conclui-se então que estas restrições servem para 

definir de forma plausível a meta de produção. 

O método consiste em como o trabalho deve ser realizado, dadas as condições 

ideais, isto é, sem imprevistos que possam interferir na produção. Ballard e Tommelein 

(1999), afirmam que, antes da criação de um processo em fluxo contínuo, isto é, um 

trabalho padronizado, deve-se ter conhecimento dos seguintes aspectos: 

(a) Conteúdo do trabalho 

(b) Tempo de preparação 

(c) Quantidade mínima de recursos (mão-de-obra e ferramentas) 

(d) Tamanho mínimo do lote do processo (o quanto será produzido para ser 

considerado fim do ciclo, por exemplo: pintura de dois apartamentos inteiros 

configuram o lote do processo) 

(e) Produtividade alcançada com o mínimo de recursos para o tamanho mínimo do 

lote 

(f) Condições de segurança (equipamentos, ambiente, etc) 

2.7. Redução do tamanho dos lotes 

 Grandes lotes produzidos, aguardando em estoque para serem transportados, 

vendidos ou transformados, são fontes de desperdício. Estes lotes escondem produtos 

defeituosos, vencidos, e a própria manutenção do espaço gera custo. Volta-se para a ideia 

do JIT, onde qualquer etapa só é executada quando necessária. Lotes menores, com menor 

tempo de espera para a próxima etapa, são mais eficientes e geram menor desperdício.  

2.8. Kanban 

 Ferramenta que utiliza a comunicação visual para coordenar a produção puxada. 

Cartões são colocados em um quadro, sendo virados na posição desejada quando um 

material deve ser produzido ou movimentado. É uma sinalização simples que alerta para 

o colaborador, no seu posto de trabalho, que determinado item está com demanda para 
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ser produzido. Assim evita-se a criação de gargalos e superprodução, já que o estoque 

máximo é limitado. 

 (Shingo, 1996) caracteriza o sistema kanban: 

(a) Melhoria total e contínua dos sistemas de produção. 

(b)  Regulagem do fluxo de itens globais com controle visual a fim de executar essas 

funções com precisão; 

(c) Simplificação do trabalho administrativo dando autonomia ao chão de fábrica; 

Informação transmitida de forma organizada e rápida. 

 

2.9. 5S 

 Esta filosofia busca mudanças no ambiente de trabalho, através da colaboração de 

todos que compartilham o mesmo espaço. A partir de 5 princípios, listados abaixo, o 

ambiente se torna mais seguro e produtivo. Descreve desta forma15: 

 

Conceito Significado 

SEIRI Ensina que deve-se ter somente o necessário e na 

quantidade necessária e sem improvisações. 

SEITON Tem como principal objetivo ter locais definidos para 

cada coisa, e sempre que possível os recursos devem estar 

identificados, para que possa ter um acesso seguro e 

rápido. 

SEISO Preza pela limpeza dos ambientes e instalações, e 

ambientes limpos facilitam a detecção de anormalidades. 

SEIKETSU Também chamado de senso de higiene, saúde que tem 

uma ligação direta com a segurança. 

SHITSUKE Autodisciplina. Este senso não se limita apenas aos 4 

primeiros sensos, mas também que as normas de 

                                                 
15 RIBEIRO, Haroldo. Como Formar a Cultura e Atingir a Excelência do 5S na Empresa. São Paulo: 

Editora PDCA. 1ª Ed. 2013. P.434.  
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segurança e padrões da empresa devem ser 

criteriosamente cumpridas. 

 

Todas as ferramentas listadas acima possuem aplicabilidade em vários setores industriais, 

como será visto adiante. 
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CAPÍTULO III:  

APLICAÇÃO E RESULTADOS LEAN MANUFACTURING 

A filosofia lean foi exportada da Ásia e se desenvolveu nos grandes polos 

industriais do mundo. Não só a indústria automobilística adotou o novo método, como 

outros setores industriais também perceberam seu potencial para possíveis benefícios. 

Nas primeiras décadas, profissionais do setor industrial que se especializaram na 

nova filosofia se tornaram referência para difundi-la a outros setores. James Womack é 

um exemplo, como autor do livro The Machine That Changed the World (A Máquina que 

Mudou o Mundo), de 1991, que ajudou a difundir a produção lean ao redor do mundo. 

Womack também fundou o Lean Enterprise Institute, uma organização que tem como 

objetivo a disseminação e exploração da filosofia asiática16. 

 Atualmente, há um mercado com vastas empresas que prestam serviços de 

consultoria a fim de implantar o método lean em companhias de diversos setores. No 

Brasil, o movimento é liderado pelo Lean Institute Brasil (LIB), ligado ao instituto norte 

americano de Womack. Porém, há diversas outras empresas prestando serviços de 

consultoria no Brasil e no mundo. O método asiático já se mostrou aplicável para vários 

setores, e não só para grandes companhias que já lideram seus mercados, como também 

para empresas menores que desejam melhorar seus processos para serem mais 

competitivas. 

Portugal é um dos países com ótimos exemplos de aplicação lean em companhias 

locais, com resultados observados no médio prazo. Neste sentido, traz-se os seguintes 

dados colhidos no artigo de Barbara Silva17 para reafirmar o exposto: 

 

Olbo & Mehler, empresa portuguesa de tecidos, registrou uma melhoria de 

14% no índice que mede a produção horária, que se traduziu no primeiro 

trimestre de 2017 num aumento de 6% nas vendas, cerca de 2 milhões de euros 

de vendas adicionais ao ano utilizando os mesmos recursos. A Amorim Cork 

Composites, que lança produtos a partir de cortiça, lançou um projeto com o 

                                                 
16WOMACK, James. P. Getting Started with Lean. Disponível em 

<https://www.lean.org/WhoWeAre/LeanPerson.cfm?LeanPersonId=1>. Acesso em 08 de dezembro de 

2018. 
17 SILVA, Barbara.Kaizen: 13 empresas que adotaram o método de gestão japonês. Disponível em < 

https://www.dinheirovivo.pt/empresas/galeria/kaizen-13-empresas-que-adotaram-o-metodo-de-gestao-

japones/> . Acesso em 18 de janeiro de 2019. 

https://www.lean.org/LeanPost/ItemRedirect.cfm?o=4736


32 

 

  

objetivo de aumentar a margem da contribuição industrial. As soluções 

implementadas conduziram a um aumento da margem de contribuição 

industrial para mais de 600.000 euros com o respectivo aumento de 

produtividade e eficiência dos fluxos da unidade industrial. A Jasil, produtora 

de peças e acessórios para motocicletas, visou reduzir o desperdício, o prazo 

de entrega das encomendas, os estoques intermediários. Em termos 

quantitativos, verificou-se uma redução do desperdício e redução dos tempos 

de montagem no forjamento em 63% e nos centros de corte em 46%, 

permitindo aumentar a produtividade. Com a aposta no rigor dos registos 

clínicos, o Hospital de Cascais, em Portugal, verificou uma melhoria da 

performance relativa ao número de diagnósticos registados por doente em 

cerca 16% em 2016, para os 36%. Em cerca de 15 meses conseguiram ganhos 

de 1,5 milhões de euros com o desenvolvimento de projetos de eficiência. A 

Generis Farmacêutica, que se destaca na investigação e produção de genéricos 

e similares, aumentou a sua eficiência operacional em 56%. Destaca-se 

também a melhoria ao nível de serviço a clientes, com o número de pedidos de 

entregues na data definida a aumentar de 44 para 87%. Para a NOS, operadora 

de dados portuguesa, foi desenvolvido um novo conceito de loja e um novo 

modelo de atendimento que permite maior proximidade com o cliente. Desta 

forma, a NOS conseguiu aumentar a satisfação dos seus clientes e das suas 

equipes, bem como aumentar as vendas. 

 

No que consiste a gestão pública a filosofia lean já é aplicada, conforme pode ser 

visto a seguir no artigo escrito por José Roberto Ferro 18:  

 

A cidade de Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, com 4,5 milhões 

de habitantes, foi escolhida como a melhor cidade para se viver, mantendo-se 

nessa posição nos últimos quatro anos. A figura do prefeito é essencialmente 

decorativa, e os gestores são profissionais. Há cerca de cinco anos, a cidade 

tem passado por um esforço de transformação usando os princípios enxutos e 

vem aplicando os métodos, práticas e conceitos da filosofia lean de gestão nos 

principais fluxos de valor do governo municipal para tornar as coisas mais 

rápidas, melhores e mais baratas para os cidadãos e colaboradores. Dezenas de 

fluxos de valor foram melhorados desde o apoio a cidadãos que solicitam 

documentos, serviços aos turistas, processamento de autorizações, melhoria da 

gestão de parques, novas práticas nas bibliotecas, sistema de avaliação do valor 

                                                 
18FERRO, José Roberto. Lean na gestão pública:o caso Melbourne. Disponível em 

<https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2014/08/lean-na-gestao-publica-o-caso-

melbourne.html>. Acesso em 19 de janeiro de 2019. 

https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2014/08/lean-na-gestao-publica-o-caso-melbourne.html
https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2014/08/lean-na-gestao-publica-o-caso-melbourne.html
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das propriedades, atividades básicas de saúde e educação, entre outras e várias 

atividades dos serviços municipais.  

 

O Brasil também já avança com modelos lean, e algumas gigantes multinacionais 

(brasileiras e estrangeiras que atuam no país) já focam seus esforços para implantar o 

novo sistema de gestão. Em 2016, no maior encontro sobre este tema no país, o Lean 

Summit, organizado pelo LIB, marcou-se a presença de empresas como Embraer, 

Votorantim, Scania, Vale, GE, Brasil Foods, Magazine Luiza, Santa Helena, Siemens, 

Sul América, Mitsubishi, Andrade Gutierrez, Saint-Gobain, Volvo, Case New Holland, 

Mann/Hummel, Sabó, CSC, FMC, Hübner, Hunter Douglas, Inter Cement, IOV, Total, 

ThyssenKrupp, Weatherford, Whirlpool, Wolpac, Ci&T, Faber-Castell, IMA, Zen, 

Antilhas, Assa Abloy e Bruning19. Isto mostra que, além dos claros benefícios que a 

produção enxuta traz na estrutura das empresas que a aplicam, há uma tendência de querer 

se inserir neste contexto, que traz uma imagem de inovação às companhias.  

  

                                                 
19 FERRO, José Roberto. Empresas reconhecem que gestão lean é essencial na crise econômica. 

Disponível em <https://epocanegocios.globo.com/colunas/Enxuga-Ai/noticia/2016/05/empresas-

reconhecem-que-gestao-lean-e-essencial-na-crise-economica.html> Acesso em 19 de janeiro de 2019. 

https://epocanegocios.globo.com/colunas/Enxuga-Ai/noticia/2016/05/empresas-reconhecem-que-gestao-lean-e-essencial-na-crise-economica.html
https://epocanegocios.globo.com/colunas/Enxuga-Ai/noticia/2016/05/empresas-reconhecem-que-gestao-lean-e-essencial-na-crise-economica.html
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CAPÍTULO IV: 

LEAN CONSTRUCTION 

 

É sabido que a construção civil é um dos setores que, ao mesmo tempo em que 

movimenta muitos recursos, também é um dos que mais os desperdiça. No entanto, por 

muitos anos não haviam dados concretos sobre esse desperdício, que era percebido sem 

base em números e fatos.  A construção, como setor industrial, começou a receber atenção 

quanto a utilização de recursos de forma tardia se comparada a outros setores da 

economia. Ao longo das últimas décadas, este descompasso foi percebido e atualmente 

há uma ânsia para tornar os canteiros de obras locais tão organizados quanto um chão-

de-fábrica pode ser. 

4.1. Início da filosofia Lean Construction 

Tomado como referência na tentativa de inserir a construção civil no contexto lean, 

o trabalho de Koskela (1992), é um dos precursores no âmbito acadêmico. Koskela 

analisou a forma como a indústria da construção era vista pela engenharia e como seus 

projetos eram planejados. Concluiu que a construção era orientada no sentido de 

conversão de processos, que neste setor eram chamadas de atividades, onde o material e 

o trabalho entravam, o processo produtivo era executado e o produto saía, tal como a 

visão tradicional da indústria manufatureira. Em seu trabalho, Koskela conclui que esta 

visão não pode ser aplicada na construção civil, pois assim esconde diversos problemas 

inerentes à atividade e que causam perdas de produção. Assim, propõe, de forma pioneira, 

a visão lean, chamada por ele de “nova filosofia de produção”, para os canteiros de obras. 

 Na década de 1990, dizia-se que “a cada três prédios construídos no Brasil, um era 

desperdiçado”, e algumas pesquisas apontavam para perdas na casa de 1/3, enquanto 

outras diziam não passar de 0,2% (Téchne, 2001). Neste contexto escasso de informações 

precisas, quando estudos e pesquisas para melhor utilização dos recursos na construção 

civil começaram a se desenvolver no nosso país, estava-se partindo de um pontapé inicial 

para tratar os canteiros de obras e as construtoras da mesma forma como outras indústrias 

eram tratadas no conceito tradicional de produção. Pesquisadores brasileiros iniciavam 

trabalhos para compilar informações sobre onde estaria o “vazamento” de recursos nos 

canteiros de obras. Isto é, a partir da última década do século passado, enquanto quase 

todas as grandes indústrias já visavam a produção enxuta como o caminho a se seguir, a 
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construção tentava organizar suas obras para terem um aspecto minimamente próximo 

das indústrias tradicionais. 

Entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000, foram publicados diversos 

trabalhos relacionados ao desperdício de materiais na construção civil. No Brasil, o 

professor da USP, Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, referência na gestão de recursos na 

construção civil, possui ao menos quatro trabalhos sobre desperdício de materiais em 

obras, publicados nessa época. Para uma indústria que possuía tantas perdas não 

mapeadas, e com controle de desperdícios tão brando, qualquer ponto de partida para 

atacar parecia justo. E, sendo os insumos da construção tão diversos, e com significativa 

parcela no custo total de uma obra, certamente seriam um bom início de investigação.  

Entretanto, logo surgiu ideia de tentar compatibilizar construção civil com produção 

enxuta no Brasil, como já acontecia em outros países. Com alguns trabalhos publicados 

aqui, como do próprio professor Ubiraci, em sua obra “Reducing variability to improve 

performance as a lean construction principle”, onde novas abordagens para melhoria de 

processos na construção civil eram abordados. 

Hoje, o chamado Lean Construction está estabelecido tanto no âmbito acadêmico, 

com inúmeros trabalhos sobre o tema publicados, quanto no mercado. Há, na verdade, 

uma indústria composta por empresas de consultoria que propõem a filosofia lean para 

construtoras obterem melhores resultados.  

4.2. Ferramentas Lean Construction 

As ferramentas desenvolvidas pelo STP, já citadas, se mostram de aplicabilidade 

variável, sendo facilmente adaptadas a outros setores industriais. Assim, a construção 

enxuta se desenvolveu adaptando-as e utilizando seus conceitos. 

4.2.1. Just in Time na construção 

Esta ferramenta, que na verdade é um conceito, novamente possui muitas 

possibilidades de aplicação. JIT deve ser aplicado desde a concepção de um projeto 

imobiliário, passando pela compra de suprimentos, até a execução de atividades no dia-

a-dia da obra. 
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Figura 7 - Esquema de comparação entre os modelos tradicional e JIT, para cada categoria influenciadora de 

uma construtora. Fonte: o autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diante da figura acima, entende-se por necessário trazer alguns esclarecimentos 

quanto aos conceitos que ela apresenta:  

a) Planejamento Estratégico: 

 

 É usual que as empresas de construção tentem aproveitar ao máximo as 

oportunidades que surgem para expandir seus negócios e área de atuação. Foi o caso da 

brasileira PDG, que após um plano agressivo de compra de outras construtoras rivais e 

lançamentos, se tornou uma gigante na Bolsa brasileira, chegando a valer R$ 10 bilhões 

no mercado de valores em 2012.  

 No entanto, problemas de gestão, como estouro de custos e de prazos de entrega, 

e a crise econômica, que reduziu o apetite pela casa própria, minaram os resultados da 

PDG, que passou a encolher. Em 2012, a empresa tinha quase 11 mil funcionários e 330 

projetos em andamento. No final de 2016, eram somente 1.000 empregados e 30 

empreendimentos. Em 2017, a empresa valia apenas cerca de R$ 140 milhões na Bolsa 

de valores. (Folha de S. Paulo, 2017). É comum que empresas tentem agir tal como a 

PDG, que apesar de ser um caso extremo de ascensão e queda, ilustra bem como uma 

tentativa de crescimento desenfreada pode prejudicar uma companhia.  

No mercado brasileiro é comum que uma construtora, ou incorporadora, lance 

diversos empreendimentos numa determinada época e que logo após tenha um período 

mais escasso, basicamente só entregando os produtos lançados e aguardando novas 

oportunidades de construir. Se comparada à agricultura, poderia ser afirmado que 

enquanto lançam empreendimentos, as construtoras estão na época do plantio, e após este 
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período vem a colheita, que seriam as entregas dos empreendimentos e vendas, que todos 

torcem para que sejam boas e deem retorno para novos investimentos, ou seja, o próximo 

período de plantio da empresa. Trabalha-se nesses ciclos inconstantes, que na agricultura 

são plenamente justificáveis pelas estações do ano, mas na construção são reflexo de 

planejamento equivocado. 

Atualmente é comum medir a capacidade de produção de uma fábrica de 

automóveis através de quantidade de carros produzidos por fração de tempo. A maior 

fábrica do mundo, por exemplo, produz um carro a cada 10 segundos e está localizada na 

Coreia do Sul (UOL, 2015). Com a cultura JIT já estabelecida na indústria automobilística 

e sabendo-se que os estoques são cada vez menores, pode-se entender que a capacidade 

de produção de uma fábrica de carros está atrelada à demanda existente no mercado onde 

ela trabalha.  

Por fim, se uma construtora possui metas de lançamentos e vendas anuais 

definidas, por que não planejar sua produção tal como acontece com as fábricas de 

automóveis? Empreendimentos, como apartamentos, em estoque representam um custo 

de manutenção considerável para uma construtora. Se, por exemplo, o ritmo de vendas 

de seus produtos se mostra constante de 10 apartamentos ao mês, não há razão para 

finalizar a construção de um condomínio com 200 unidades em 5 meses. Além do estoque 

produzido, é provável que a mão-de-obra fique ociosa enquanto não há outro 

empreendimento sendo lançado.  

No modelo tradicional, é comum que o fluxo de operações de uma empresa 

funcione assim como na figura 8. São facilmente observadas as perdas em estoque, 

demissões e contratações. Há um descompasso entre o ritmo de vendas e o ritmo de 

construção, que causa prejuízos para a empresa. Considerando-se outra situação, onde o 

ritmo de vendas continua o mesmo da primeira hipótese, com a construção 

acompanhando, ou seja, os dois processos sejam mais balanceados entre si, as perdas 

serão menores, como mostra a figura 9. 
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Figura 9 - Diagrama de fluxo de operações de um ciclo balanceado de construção. Fonte: o autor. 

 

 

 

Figura 8 - Diagrama de fluxo de operações de um ciclo típico de construção. Fonte: o autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode parecer ilógico dizer que reduzir o ritmo de construção é uma alternativa 

para maiores lucros. No entanto, com esse balanceamento na produção, a construção se 

torna ritmada e perdas com atividades que não agregam valor são reduzidas. 

b) Suprimentos: 

É comum que em empresas de médio a grande porte, haja um setor de suprimentos 

que feche a maioria dos acordos com fornecedores de materiais para suas obras. No 

entanto, é comum também que haja um conflito entre o que seria o melhor negócio para 

suprimentos e para a obra. Normalmente, uma equipe de suprimentos busca fechar um 

acordo ao menor preço possível, enquanto a obra deseja um fornecedor com o melhor 

atendimento, seja ele na entrega, na qualidade do material ou na reposição de possíveis 

peças defeituosas. 

É possível encontrar um meio-termo entre as duas situações desejáveis. A 

formação de parcerias entre a construtora e seus fornecedores tende a criar uma relação 

de confiabilidade, com contratos constantemente fechados a preços justos e com 
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Figura 10 - Cenários distintos para fornecimento de materiais dentro de diferentes obras da mesma construtora. Fonte: 

o autor. 

atendimento que satisfaça as necessidades da obra. Volta-se à comparação com 

montadoras de automóveis: para a fábrica da Coreia do Sul continuar a produzir um carro 

a cada 10 segundos, não pode haver corte na sua cadeia de suprimentos. Quando se fala 

sobre os fornecedores de pneus da montadora, por exemplo, imagina-se que haja uma 

parceria para a entrega de um serviço confiável à fábrica de carros. Da mesma forma, 

deve funcionar a relação entre as obras e os fornecedores da construção civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo da figura 10, há duas formas de contratação e fornecimento do 

insumo. Em ambos os casos o fornecedor possui um “frete ideal”, que minimiza seus 

custos de transporte. Porém, na primeira situação cada obra individualmente precisa 

receber de uma só vez a quantidade inteira que solicitou, mesmo que não vá utilizar tudo 

em um curto espaço de tempo. Já na segunda hipótese, enquanto para o fornecedor a 

logística continua a mesma, para as obras ela se torna otimizada. Isso porque as cargas 

chegam fracionadas em cada canteiro, com quantidade suficiente para suprir às atividades 

naquele momento. Há menos desperdícios com espaço para estoque, controle de perdas e 

extravios de material, que são cenários comuns em canteiros. 

Para esta logística funcionar, o planejamento de entrega de materiais deve ser feito 

de fora da obra, por uma equipe que consiga determinar o melhor momento para que as 

obras recebam o material simultaneamente. Assim há um contrato de compra e 

fornecimento padronizado. 

c) Obra: 

Um exemplo simplificado da estrutura comum de obras a partir de médio porte 

pode ser ilustrado como na figura 11. 
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Figura 11- Esquematização simplificada de organização de hierarquias de uma obra. Fonte: o autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo, o alto da organização que dá vida a uma obra é ocupado pela 

construtora/incorporadora, que idealiza o projeto e administra a obra através de uma 

equipe de engenharia, presente no canteiro. A mão-de-obra de campo é dividida entre 

própria e terceirizada. A mão-de-obra própria da construtora é formada pelas equipes de 

forma, armação e pedreiros enquanto a equipe de instalações prediais é terceirizada. 

Todos esses agentes envolvidos são chamados de partes interessadas (expressão 

traduzida do inglês, stakeholders). Todas estas partes influenciam e são influenciadas 

durante o andamento da obra. O Guia PMOK20 define as partes interessadas como “um 

indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser afetado ou sentir-se afetado por 

uma decisão, atividade ou resultado de um projeto”. Todos possuem um objetivo coletivo 

e seus próprios, individuais. Entende-se que a entrega da obra dentro do prazo pré-

estabelecido depende do sucesso de todos durante sua execução. Porém, não 

necessariamente todos enxergam os mesmos caminhos para alcançar esse objetivo. 

Neste organograma, a equipe de engenharia coordena seu mestre de obras e a 

empreiteira de instalações, enquanto o mestre é quem comanda as atividades no dia-a-dia 

do campo, sobre todos os encarregados. À primeira vista, esta hierarquia funciona. 

                                                 
20 PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 5° Ed. 2013.  
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No entanto, são inúmeros problemas diários na base do sistema, ou seja, entre as 

equipes de forma, armação, pedreiros e instalações. Numerosas situações inesperadas 

fazem parte da rotina diária de uma obra, e causam conflitos entre as diferentes equipes. 

São alguns exemplos comuns de conflitos: 

 

a) Sobreposição de atividades; 

b) Falta de qualidade nos serviços entregues; 

c) Retrabalho; 

d) Disputa por ferramentas e equipamentos; 

e) Ordens divergentes; 

f) Etc. 

 

No meio de quem trabalha na construção civil, estes conflitos parecem normais, 

de tão usuais que são. Apesar de todas as partes interessadas terem um objetivo comum, 

que é a entrega da obra finalizada, cada equipe possui suas metas individuais, e por aí os 

conflitos se iniciam. Quando há um empasse entre equipes, a tendência é que cada um 

pense na solução que é a melhor para si, e não necessariamente para o andamento da obra. 

E no canteiro, o papel de conciliar essas situações normalmente cai sobre o mestre-de-

obras, que define qual a melhor solução para a obra naquele momento. Seja para 

prioridade na utilização de um equipamento, ou para refazer o trabalho dos pedreiros para 

que a equipe de instalações consiga produzir, etc. Porém, grande parte dos problemas é 

causada por falta de planejamento anterior à execução dos serviços.  

O planejamento usual de obras possui certo nível de detalhamento, que se mostra 

insuficiente para impedir que situações de conflito cotidiano aconteçam. Parte dessa falta 

de detalhamento é causada pela falta de envolvimento de todas as partes interessadas na 

obra, causando um planejamento descentralizado, ou seja, pensado somente por uma 

parte, que neste caso é a construtora, com sua equipe de engenharia.  

Caso o planejamento fosse feito com o envolvimento das lideranças de outras 

equipes, seriam antecipadas soluções a inúmeros impasses e conflitos entre as equipes.  

No que tange a controle de materiais, um pensamento comum entre gestores de 

obra é a necessidade de se ter todo o material dentro da obra de uma vez. Parte desse 

sentimento se dá pela falta de confiança nos fornecedores, que podem atrasar entregas. E 
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logicamente, quanto mais entregas houverem, maior a chance de atrasos. Assim, com 

menos entregas, ou somente uma, a chance de um atraso impactar no cronograma da obra 

se torna melhor. Outro motivo é a maior segurança com peças perdidas, quebradas e que 

apresentam defeito na instalação. Com maior quantidade em estoque, essas perdas são 

menos sentidas, pois há outras para reposição, diminuindo novamente a chance de 

impacto na produção. Porém, essa é uma motivação que mais causa prejuízo que ganhos. 

Toma-se um exemplo: em uma construtora, durante suas obras sempre há perda de 10% 

das luminárias de vidro por causa do material quebrado, seja antes ou após a instalação. 

Assim, todas as obras já se antecipam e compram 10% a mais de luminárias para suprir 

as que são danificadas. Aparentemente essa é uma decisão correta por se tratar de um 

aditivo de custo relativamente baixo e que evita transtornos de falta de material. Porém, 

como ilustrado na tabela 1, muitas vezes o efeito que essa estratégia surte é contrário ao 

esperado. 

 

Tabela 1 - Exemplos de gestão equivocada de compras de materiais para uma obra. 

Demanda de projeto: 

500un.       

Situação A     Situação B   

Entrega única 500   Entrega única 550 

Desperdício 50   Desperdício 55 

Aditivo 50   Aditivo 5 

Total compradas 550   Total compradas 555 

 

Na situação A, as luminárias adicionais, necessárias por causa das perdas, são 

compradas ao fim do estoque inicial, e já chegam na obra com a demanda de serem 

instaladas. Na situação B, se antecipando às perdas de material no estoque da obra, o 

gestor decide comprar inicialmente luminárias a mais, a fim de não ter problemas de 

escassez do material próximo ao fim da obra. No entanto, mantendo-se a média de 10% 

de perda, é lógico que o desperdício absoluto de um estoque maior também será maior. 

Ou seja, mesmo se preparando para a perda, quando o gestor da obra decide comprar 

material a mais, acaba também aumentando seu estoque, e parte daquele material extra, 

que serviria para suprir as peças com defeito, também se perde. Assim, um aditivo deve 

ser comprado da mesma forma. No exemplo da situação B, de 5 unidades. No fim das 

contas, o gestor, que na situação B parecia mais precavido com relação a um problema, 

acaba desembolsando mais para finalizar a tarefa. 
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Tabela 2 - Exemplo de gestão de compras de materiais para uma obra utilizando o conceito lean. 

Demanda de projeto: 500un.         

Situação C               

1ª Entrega 100   2ª Entrega 100   3ª Entrega 100 

Desperdício 8   Desperdício 7   Desperdício 6 

 

 

 

 

Na situação C da tabela 2, as entregas foram divididas em parcelas menores. Dessa 

vez, no lugar de uma única entrega com toda a carga de 500 luminárias, a obra decide 

receber 5 entregas de 100 luminárias cada. Aqui já há a vantagem na porcentagem de 

perda de material. Isto porque, conclui-se intuitivamente que cuidar de 100 peças é mais 

fácil do que de 500. Assim, a porcentagem de perdas aceita para 100 unidades de 

luminárias é menor do que para 500. Para a primeira entrega, estima-se 8%, diminuindo 

gradativamente essa porcentagem a cada entrega posterior. A lógica por trás das perdas 

cada vez menores a cada entrega se dá pela percepção mais fácil dos problemas 

causadores de quebras nas luminárias. Com 500 peças em estoque, há pouca preocupação 

e muitas possibilidades sobre às razões de peças se quebrarem dentro da obra. Já com 

estoque menor, os problemas se tornam menos camuflados, ou seja, mais fáceis de serem 

detectados e tratados. Assim, com 100 unidades de estoque é esperado que haja percepção 

rápida dos motivos da perda de material, e que alguma tratativa seja feita para que o erro 

não persista nas próximas entregas. Assim, com essa melhoria contínua, espera-se que 

nas próximas entregas haja menor quantidade de peças desperdiçadas. 

Outro ponto que caracteriza o JIT em obras é a produção puxada. Este tipo de 

produção garante que as atividades sejam executadas em fluxo contínuo. Retoma-se o 

exemplo da estrutura de obras abrangidas anteriormente, na construção de um edifício 

com 10 andares tipo, sendo 4 apartamentos por andar. Após toda a estrutura do prédio 

levantada, e o serviço dos pedreiros finalizado, os apartamentos estão prontos para 

receber as próximas etapas de construção. Neste exemplo, determina-se que a atividade 

de revestimento cerâmico dentro de cada apartamento somente pode ser executada após 

4ª Entrega 100   5ª Entrega 130 

Desperdício 5   Total compradas 530 
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todo o serviço de instalação predial daquela unidade ter sido finalizado. Porém, a equipe 

de instalações consegue produzir um apartamento por dia, enquanto a equipe de cerâmica 

produz dois. Por consequência, a colocação dos azulejos se torna menos produtiva, já que 

não consegue trabalhar no ritmo desejado, dependendo de outras atividades que possuem 

um ritmo mais lento para execução. Neste caso, há uma ociosidade de mão-de-obra, dos 

azulejistas. Para sanar esse problema, há a alternativa de ampliar a equipe de instalações, 

para que produzam mais rápido e abram campo para os azulejistas, ou reduzir a equipe 

de cerâmica, já que está ficando ociosa parte do tempo.  

Este tipo de solução deve ser pensado para todas as atividades do edifício. É 

comum que vários serviços impactem no andamento de outros, e a filosofia JIT ajuda a 

compreender que o trabalho deve ser feito somente quando demandado, e uma atividade 

deve “puxar” a outra, e não o contrário. A implementação de todo o cronograma de 

atividades na construção de um edifício deve ser pensada de forma a não criar “gargalos” 

na produção, mão-de-obra ociosa, entre outros desperdícios. A ferramenta que auxilia na 

determinação do ritmo de trabalho ideal é o takt-time, que será abordada adiante. 

4.2.2. Takt-time 

A tradução mais próxima desta expressão seria “tempo de ciclo”. E o tempo de 

ciclo de uma atividade é a duração daquele serviço em uma unidade, sob condições ideais. 

Para determinar o takt-time ideal de qualquer atividade, volta-se para a visão macro da 

obra primeiramente. Se um edifício com 40 apartamentos possui prazo de entrega de 80 

dias após sua estrutura ser finalizada, é possível definir o ritmo ideal de trabalho diário 

dentro dos apartamentos. Isto é, tomando-se novamente como exemplo o assentamento 

de cerâmicas, que é uma atividade chamada padrão, ou seja, executada de forma idêntica 

dentro de todas as unidades, seu ritmo de execução deve ser de um apartamento a cada 

dois dias. Para isso acontecer, certas condições devem ser satisfeitas de forma a não 

haverem interferências que causem interrupções na produção. Estas condições, chamadas 

de ideais, podem ser definidas pelo método do Diagrama de Ishikawa, que terá sua 

aplicação na construção civil detalhada posteriormente.  

Há várias formas de se definir o takt-time de um serviço ou atividade inserida 

dentro da uma obra. Uma delas é através de outra ferramenta, o Método do Caminho 

Crítico. Este método é responsável por indicar qual atividade se torna crítica quando se 

fala de prazo da obra. Dentro de um projeto, há atividades cujos prazos são flexíveis, e 
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Figura 12 - Terminabilidade de execução de serviços dentro de um apartamento. Fonte: o autor. 

podem se alterar sem atrasar a entrega do produto. No entanto, algumas atividades são 

complexas, ou por fatores externos, não podem ser postergadas ou atrasadas, caso 

contrário causarão impacto negativo no calendário do projeto. Estas atividades compõem 

o chamado caminho crítico, que normalmente é utilizado para chamar atenção aos pontos 

que devem receber maior cuidado a fim de não comprometer o andamento do projeto. 

Porém, pode-se utilizar o mesmo método para definir o takt ideal de outros serviços. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo do organograma de atividades da figura 12, há uma ordenação dos 

serviços que devem ser executados dentro de um edifício em construção logo após toda 

sua estrutura ter sido concluída. No geral, as atividades seguem um formato linear, ou 

seja, nenhuma pode ser executada antes da sua predecessora. Porém, em alguns casos, há 

atividades que podem ser executadas simultaneamente, ou outras que não comprometem 

o andamento cronograma da obra caso sejam postergadas. Por exemplo, se o serviço de 

revestimento cerâmico atrasar, o mesmo acontecerá com o rejunte e toda a cadeia de 

atividades posterior, atrasando consequentemente, a entrega da obra. Obviamente há a 

possibilidade de se acelerar as atividades posteriores para impedir que a obra seja 

atrasada, porém exige replanejamento e muitas vezes envolve lidar com fatores externos, 

como por exemplo, conseguir que uma empreiteira terceirizada coloque mais 
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funcionários na obra para aumentar sua produtividade. Já no caso da instalação do sistema 

SPDA, não há consequências de atrasos caso este serviço não seja executado na data 

planejada. 

Atentando-se para a atividade de revestimento cerâmico, é possível notar que, para 

ser executada, antes devem ser finalizadas as atividades de instalações elétricas e 

impermeabilizações da cozinha. Ou seja, de nada adianta os serviços de 

impermeabilização de banheiro e instalações hidráulica, por exemplo, serem executados 

rapidamente se as instalações elétricas atrasarem. Para que a cerâmica seja executada na 

data estipulada, suas duas atividades requisito devem ter sido finalizadas. 

Em situações deste tipo pode-se iniciar um estudo para determinação do ritmo de 

construção ideal. 

4.2.3. Diagrama de Causa e Efeito 

Na construção, é uma ferramenta para resolução de problemas a médio e longo 

prazo. Torna-se útil para tratar de problemas recorrentes, que após algumas tentativas 

ainda não foram totalmente sanados, e continuam aparecendo com recorrência. 

Usualmente situações assim, de problemas que aparentemente são tratados e voltam a 

aparecer, ocorrem porque a verdadeira causa raiz não foi encontrada. São situações em 

que se ataca o alvo errado na tentativa de solucionar o problema. É até possível que num 

primeiro momento o problema pareça ter sido resolvido, porém logo vê-se a situação se 

repetindo nos próximos ciclos de produção. Assim, desperdiça-se recursos em cada 

tratativa que não dá resultado. 

Como exemplo de aplicação da ferramenta, imagina-se uma obra de um conjunto 

residencial com 160 apartamentos divididos em 4 blocos. Esta obra está enfrentando 

problemas com perdas de bancadas de pia de cozinha, que são fabricadas em mármore 

sintético e entregues pelo fornecedor com a quantidade necessária para um bloco. No 

primeiro bloco, de 40 pias necessárias, 15 foram danificadas, necessitando serem 

substituídas. Todo o custo de reposição é da obra, já que o fornecedor afirma que envia o 

produto em perfeitas condições, e caso haja algum defeito, deve ser informado durante a 

entrega na obra. Para solucionar seu problema e entregar os apartamentos, a obra faz uma 

compra adicional de 15 pias com o fornecedor. Porém, no segundo bloco, há uma perda 

novamente na mesma proporção da anterior, dessa vez, de 12 pias. A partir daí pode-se 
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concluir que o problema é estrutural, e não um caso isolado do primeiro bloco. A 

tendência é que nos próximos dois blocos a obra precise comprar cada vez mais pias 

extras, e sem encontrar de fato a causa do problema para solucioná-lo. 

 

 

Figura 13 - Diagrama de Ishikawa para exemplo de bancadas de pia quebradas dentro de uma obra. 

 

O problema deste exemplo pode ser estruturado como na figura 13, listando as 

possíveis causas que resultam nas pias danificadas dentro das 6 categorias, os chamados 

6M. 

Tabela 3 - Possíveis causas para material danificado de acordo com o diagrama de causa e efeito 

6M Possível causa Descrição 

Mão-de-obra 

Carga/descarga 

Peças danificadas durante carregamento do 

fornecedor em seu próprio depósito, ou durante 

descarga dentro da obra. Movimentações 

bruscas causadas pelas máquinas ou ajudantes 

durante a carga e descarga. 

Movimentação 

Dentro da obra, quando o operador responsável 

pela instalação da louça movimenta a peça até o 

local de trabalho, pode danificá-la, seja com 

quedas, esbarrando em algum local, etc. 

Instalação 

O operador instala a peça de forma não 

recomendada pelo fornecedor, aumentando o 

risco de quebra do material. 

Vandalismo 

O apartamento com a louça instalada ainda 

recebe grande movimentação de colaboradores, 

para execução de outros serviços. Há a 

possibilidade de vandalismo dentro dessas 

unidades. 
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Medida 

Distância de 

movimentação 

interna 

Verificar se há relação entre a distância que o 

operador carrega a louça para instalação dentro 

da obra e a taxa de perdas. Pode ser que louças 

armazenadas em locais mais próximos de 

instalação sejam menos propícias a danos.  

Tempo de 

armazenamento 

Pode haver relação entre o tempo de espera da 

louça na obra e a taxa de perda. Ou seja, o tempo 

entre a louça chegar na obra e ser instalada. 

Verificar se as louças que estão na obra há mais 

tempo são as que se quebram com maior 

facilidade. 

Máquina Empilhadeira 

A empilhadeira, que faz movimentações 

internas de material na obra, pode estar 

danificando as peças durante seu transporte. 

Materiais 
Qualidade do 

produto 

O fornecedor vende um produto de baixa 

qualidade, que é sensível e não atende às 

necessidades de armazenamento, transporte e 

instalação da obra. 

Meio ambiente 

Condições de 

armazenamento 

Cada tipo de material possui certos requisitos de 

ambiente para ser armazenado. Verificar se as 

louças ficam em locais abertos ou fechados, se 

estão constantemente empilhadas em cima de 

outros materiais que serão utilizados primeiro, 

necessitando remoção constante. 

Movimentações 

excessivas 

O layout de uma obra muda constantemente. 

Assim, almoxarifados e locais de 

armazenamento por vezes são transferidos por 

necessidade da obra. O vai-e-vem de material 

pode quebrar as peças. 

Método 

Meio de transporte 

até a obra 

Mesmo que todos os requisitos do fornecedor 

sejam cumpridos durante o transporte, se as 

bancadas se quebrarem nessa etapa, é um sinal 

de que o próprio tipo de transporte não é 

adequado. 

Meio de transporte 

dentro da obra 

Mesmo ponto válido para o transporte até a 

obra. A empilhadeira, por exemplo, pode não 

ser um meio adequado para transportar o 

material. 

Facilidade de acesso 

aos apartamentos 

com louças já 

instaladas 

Limitar o acesso de pessoas a apartamentos já 

com louça instalada. Isso pode reduzir a chance 

de vandalismo ou quebra acidental da peça já 

instalada. 

 

A tabela 3 traz com detalhamento as possíveis causas de um problema simples, 

porém recorrente dentro da obra. Investigando-se e tratando a verdadeira causa-raiz, é 

provável que para os blocos seguintes as perdas diminuam consideravelmente. 
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Usualmente as tratativas são executadas por tentativa e erro. Acompanhamento das 

diversas etapas que compõem o processo de chegada do material à obra até sua instalação 

é fundamental para identificação das causas de peças danificadas. 

A mesma metodologia pode ser utilizada para uma série de problemas repetitivos 

dentro da produção. A médio e longo prazo, o diagrama de causa e efeito se mostra uma 

ferramenta eficaz no tratamento de diversos problemas.  

Vale ressaltar que o problema se refere a peças danificadas. Se a compra de peças 

adicionais se desse também por roubos/extravio dentro da obra, além das peças 

danificadas, o problema deveria ser identificado como outro, e haveria dois diagramas de 

causa e efeito distintos. Um deles tratando o problema das quebras e outro das peças 

extraviadas. 

4.2.4. PDCA 

A ferramenta PDCA se torna acessível quando a causa raiz do problema já foi 

supostamente encontrada, e agora o desafio é planejar a solução que acabe com suas 

recorrências. 

Suponha-se que no exemplo das bancadas de pia quebradas, utilizado no tópico 

anterior, tenha sido descoberto que o problema está na instalação das peças nos 

apartamentos. Durante acompanhamento das atividades foi observado que cada operador 

instalava a bancada de uma forma diferente, e em algumas etapas ocorria a quebra do 

material. Um plano de ação, como na tabela 4, poderia ser executado. 

 

Tabela 4 - Exemplo de gestão de compras de materiais para uma obra utilizando o conceito lean. 

Fase Descrição 

Plan (planejar) Planejar uma instrução de trabalho com procedimentos que 

minimizem os riscos de quebra das peças durante instalação das 

bancadas de pia. Os procedimentos devem ser claros e objetivos, 

de forma a instruir os bombeiros hidráulicos a segui-los durante 

execução da atividade. 
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Do (fazer) Criar a instrução de trabalho, divulga-la e executar treinamento 

dos procedimentos com os bombeiros. 

Check (verificar) Acompanhar a execução do serviço no dia-a-dia com os 

bombeiros. Verificar se os procedimentos estão sendo seguidos e 

anotar possíveis ocorrências não previstas. 

Exemplo: bombeiros não estão seguindo os procedimentos, ou, 

mesmo seguindo, algumas bancadas ainda se perdem na 

instalação. 

Act (agir) Agir para tratar as não conformidades encontradas. 

Exemplo: reforçar treinamento com os bombeiros, ou revisar 

procedimentos caso estes estejam sendo seguidos e mesmo assim 

ainda apresentem falhas. 

 

4.2.5. Poka-Yoke 

Com base neste conceito, sua ferramenta mais utilizada na construção civil é a 

ficha de verificação de serviços (FVS). Tal ficha deve conter informações sobre as 

condições ideais do ambiente e dos materiais antes de uma atividade ser executada, a 

forma como deve ser executada e a aparência do produto após execução do serviço.  

Por exemplo, assentamento de cerâmica nos pisos e paredes de um apartamento. 

Para executar este serviço, certamente algumas condições prévias devem estar presentes 

no ambiente. Contrapiso, impermeabilização onde aplicável, piso acústico, entre outros, 

devem ter sido previamente executados. A superfície deve estar limpa, livre de óleos ou 

outras substâncias que comprometam o correto assentamento. Tanto a argamassa quanto 

as peças de cerâmica devem satisfazer certas condições, etc. Após execução, o visual do 

apartamento deve ser verificado a fim de garantir que o serviço foi executado conforme 

procedimentos e nenhuma não conformidade ocorreu após sua finalização. 

Uma FVS típica possui as características como na figura 14. 
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Figura 14 - Ficha de verificação21 

 

 

Para evitar retrabalho e garantir que o produto possua a qualidade esperada, a FVS 

deve ser aprovada por pelo menos mais de uma pessoa no campo.  

4.2.6. Trabalho padronizado 

Considerando os requisitos da literatura sobre trabalho padronizado, citados na 

seção 2.6 deste trabalho, é possível adapta-los à indústria da construção. 

(a) Meta 

 Pode ser considerada o “motor” do operário. Em uma obra com planejamento 

detalhado, conforme ferramentas já citadas nas seções anteriores, é possível dar metas 

precisas ao trabalhador, sejam elas mensais, semanais ou diárias. É comum que na 

construção civil, algumas especialidades ganhem parte da sua remuneração por produção. 

Pintores de apartamentos costumeiramente ganham por apartamento executado. 

Normalmente possuem um salário base, que é acrescido de uma bonificação chamada 

“tarefa”. Este tipo remuneração acontece principalmente em empreiteiras médias, que são 

contratadas por uma construtora para executar certo serviço dentro de uma obra. 

                                                 
21 ABRANTES, Luís Carlos Loureiro. Acompanhamento de construção de habitação nova no Brasil: 

implementação e certificação segundo a ISO 9001:2008. Disponível em < 

https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/2403>. Acesso em 01 de março de 2019. 

https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/2403
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Porém, levando em consideração as condições ideais de controle total da 

produção, que é considerada na literatura, especialmente por Koskela22, será utilizado 

como objeto correlacionado ao tema uma construtora de grande porte, que atua em 

diversos estados do país e possui obras de condomínios residenciais de padrão econômico 

no Rio de Janeiro.  

Praticamente toda a mão-de-obra de campo da construtora é própria, sobrando 

somente alguns serviços que são contratados com outras empreiteiras, como 

pavimentação, execução de passeios, instalações de uso geral do condomínio, etc. Das 

atividades que ocorrem dentro dos blocos, ou seja, que impactam diretamente no 

resultado do apartamento, todas são executadas com mão-de-obra própria. Este controle 

quase que total da produção facilita no momento de criar as metas para os funcionários. 

Marceneiros, que instalam as portas dos apartamentos, recebem por produtividade. Cada 

um deles possui uma meta semanal de apartamentos a completar. Caso esta meta seja 

cumprida, é reportado um relatório com o fator de 100%. Caso, por qualquer motivo 

excepcional, a meta não seja cumprida, o relatório é reportado com a porcentagem 

correspondente. Se a meta semanal eram 10 apartamentos com portas instaladas, e 

somente 8 foram completados, o reporte é de 80%, e assim sucessivamente. O marceneiro 

profissional possui seu salário-base, fixo mensalmente, e recebe seu bônus de acordo com 

a média das suas produções semanais daquele mês. Esta forma de remuneração se mostra 

efetiva como motivação do colaborador, que tem conhecimento sobre sua 

responsabilidade dentro da produção e consegue estimar seus ganhos ao fim de cada mês 

de acordo com o que produziu. 

Quando o trabalhador sabe exatamente sua meta de trabalho dentro de um curto 

período, como uma semana, e toma conhecimento do seu posto de trabalho assim que 

chega à obra, algumas etapas de gerenciamento da rotina são otimizadas. É comum que 

se tenha a carga do gerenciamento da mão-de-obra operacional em cima do mestre-de-

obras, porém se o trabalhador já tiver consciência sobre o que e onde fazer, esse 

gerenciamento e direcionamento da mão-de-obra é simplificado, tomando menos tempo 

durante o dia.  

                                                 
22 KOSKELA, Lauri. Application of the New Production Philosophy to Construction. Stanford University. 

California, 1992. 
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Para a definição da meta, deve-se levar em consideração a dimensão da equipe, o 

fluxo de serviços, o prazo de entrega da obra, a disponibilidade de materiais, entre outros. 

De certa forma, muitos fatores ligados ao projeto e à gestão da obra devem ser levados 

em conta na determinação da meta de qualquer atividade. 

(b) Restrições 

 

É importante mencionar que, na literatura, quando se fala em restrição do trabalho 

padronizado, trata-se de condições previamente definidas, ou seja, que já se sabe de 

antemão que irão limitar a produção.  

A mão-de-obra possui limitações quanto à sua produtividade, e cada serviço pode 

ser medido por homem-hora. 

O ambiente limita o espaço, logística de movimentação de materiais, entre outros 

fatores que devem ser previamente estudados antes de padronizar o serviço. Essas 

limitações, que estarão sempre presentes na tarefa do operador, devem ser levadas em 

consideração para estimar sua produtividade diária.  

Materiais também são uma restrição, pois há particularidades em diversos tipos, 

que limitam a produção. Quando se trabalha com concreto, por exemplo, deve-se respeitar 

determinado tempo antes de retirada das formas e escoras, o que impede outras atividades 

de serem executadas de forma sobreposta no mesmo ambiente. Ambientes com cerâmicas 

de piso recém assentadas devem permanecer isolados por algum tempo antes que a 

circulação de trabalhadores seja permitida, caso contrário o serviço pode ser danificado. 

(c) Método 

 

Todas as condições para execução conhecidas, deve-se formular o método, 

padronizando o trabalho e ilustrando todas as condições necessárias de ambiente, material 

e mão-de-obra. Na descrição do método espera-se que as condições ideais estejam 

satisfeitas para que o serviço seja executado da forma correta. Caso contrário, há 

impeditivo para execução da atividade, ou a mesma será entregue com atraso e com a 

qualidade aquém do esperado.  

É usual que o método seja descrito como uma instrução de trabalho, um documento 

de treinamento que informa ao colaborador o passo-a-passo da sua atividade, desde a 
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coleta dos materiais necessários, passando pelos avisos de segurança até a limpeza do 

ambiente quando finalizada a tarefa. 

4.2.7. Redução do tamanho dos lotes 

Primeiramente, precisa-se trazer à luz da construção civil o conceito de lote. Em 

uma indústria, lote é qualquer conjunto de produto acabado ou peças que foram 

executados dentro de um certo período. Em obras, se há 20 apartamentos aguardando 

somente para que sejam pintados antes de serem entregues, isto significa um lote em 

espera. Se a equipe de pintores executar esta tarefa de forma ininterrupta, surgirão 20 

apartamentos finalizados, aguardando para serem entregues aos compradores.  

Como já conceituada, a produção puxada determina que cada atividade deve ser 

requisitada antes de ser executada. Se esta premissa for seguida, automaticamente 

consegue-se diminuir o tamanho dos lotes. Os 20 apartamentos aguardando pintura se 

tornariam dois, ou quatro, ou qualquer quantidade que consiga ser executada no período 

de um dia. Se 20 apartamentos ficaram “parados na esteira” aguardando seu próximo 

serviço, isto significa que todas as atividades executadas dentro deles antes daquele tempo 

foram dimensionadas incorretamente, ou que talvez haja um problema no planejamento 

da atividade de pintura que esteja causando um gargalo nessa atividade. 

O ponto central é que todas as atividades devam ser executadas em lotes mínimos, 

antes que a próxima seja liberada dentro de um apartamento. Se mão-de-obra ociosa 

representa desperdício, assim também é com uma unidade ociosa, que aguarda pelo 

próximo serviço a ser executado no seu interior. 

4.2.8. Kanban 

A requisição para movimentação de materiais e a autorização para execução de 

atividades estão entre as principais aplicabilidades do sistema kanban numa obra. 

Uma de suas principais vantagens é a autonomia do chão de fábrica. Cria-se uma 

“auto gerência” do processo. Um quadro à mostra instrui o funcionário sobre qual unidade 

possui uma demanda para trabalho no dia, ou seja, qual apartamento está pronto para 

receber a atividade que ele executa. Normalmente este tipo de aviso é feito de forma 

simples e intuitiva, com esquema de cores, para sinalizar a permissão de trabalho. 
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Figura 15 - Exemplo de quadro kanban para montagem de kits em almoxarifado. À direita, detalhe de cartão utilizado 

no quadro. 

Como caso real, utiliza-se a mesma construtora citada no tópico 4.2.6, que trabalha com 

cartões kanban para tarefas de almoxarifes e seus auxiliares. Em seus canteiros, o trabalho 

padronizado também inclui os materiais que serão utilizados por cada operador 

diariamente. Portanto, a liberação de materiais do almoxarifado também se torna 

padronizada. Nesta construtora, o almoxarife e seu auxiliar possuem a responsabilidade 

de montar kits de materiais a serem fornecidos para cada atividade. Como o trabalho é 

padronizado, a quantidade de materiais utilizada por cada funcionário diariamente 

também é. Assim, a rotina do almoxarifado pode ser gerenciada por um quadro kanban.  

  

 

 

 

 

 

 A figura 15 ilustra um exemplo de quadro kanban. Cartões virados para o lado 

verde representam kits que estão autorizados a serem montados pelo auxiliar de 

almoxarife, enquanto os vermelhos indicam que não há necessidade de montagem do kit. 

Toda vez que um kit de determinada atividade é montado, o almoxarife vira o cartão para 

o lado vermelho, indicando que este material já está pronto em estoque e não há 

necessidade de montar outro. Quando o respectivo kit sai do almoxarifado, vira-se o 

cartão para o lado verde, autorizando o auxiliar a montar novamente um kit, que ficará 

aguardando saída.  

 O ritmo de montagem de kits deve ser equivalente ao de saída. Tomando como 

exemplo o cartão do Kit Louça, da figura 15, tem-se a quantidade de 2 unidades de kits a 

serem montados quando o cartão estiver verde. Isso se dá pelo fato de saírem 
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diariamente 2 kits da atividade de louça. Caso saíssem 4, o cartão deveria sinalizar esta 

quantidade para montagem. 

4.2.9. 5S 

É o conceito mais abstrato relacionado a lean. Funciona como diretrizes que 

também são aplicáveis à indústria da construção, sobretudo num canteiro, que facilmente 

se torna um local desorganizado. 

Tabela 5 - Significados do 5S 

 

 

Analisando a tabela 5, percebe-se que a filosofia 5S foca em organização e 

limpeza dos ambientes e em segurança. Ainda hoje a construção civil é um dos setores 

com maior índice de acidentes de trabalho no Brasil23 . Trabalhar em um ambiente 

organizado ajuda na redução de riscos criados, e na percepção de riscos existentes para o 

trabalhador. Os padrões e instruções de trabalho da companhia devem sinalizar possíveis 

riscos de cada atividade, e que atitudes nunca tomar durante a execução do serviço, a fim 

de reduzir os riscos de acidentes. 

                                                 
23 Fonte de dados disponível em < https://observatoriosst.mpt.mp.br/>. Acesso em 01de março de 2019.  

SEIRI Estoque mínimo.  

SEITON Organização e logística de canteiro. 

SEISO Limpeza e desmobilização de materiais após qualquer atividade 

executada em um ambiente (apartamento). 

SEIKETSU Saúde e segurança no canteiro. Utilização de EPI’s adequados para 

cada atividade. 

SHITSUKE Seguir todos os padrões das normas internas da empresa, que 

compõem instrução de trabalho e segurança. 

https://observatoriosst.mpt.mp.br/
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4.3. Integração Lean no Canteiro 

As ferramentas citadas na seção anterior podem ser aplicadas de forma isolada, 

mas possuem características que são colocadas em prática caso haja integração entre os 

conceitos lean dentro do canteiro.  

Just in time abarca todas as outras ferramentas, que foram desenvolvidas sob a 

ótica dessa filosofia. A ideia de takt-time é um requisito para o trabalho padronizado, já 

que a meta e o ritmo de trabalho são necessários para determinar o padrão de trabalho de 

um operador. O trabalho padronizado possibilita redução do tamanho do lote, que é um 

conceito amplo, mas possível graças ao controle do padrão temporal de execução das 

atividades. A partir daí o sistema kanban se torna viável, para gerenciar no próprio chão 

de fábrica sua rotina.  

Mesmo de forma implícita, a filosofia 5S está presente e é importante para 

integração das ferramentas já citadas. Organização do ambiente e segurança fazem parte 

da implantação do trabalho padronizado e do sistema kanban, por exemplo. 

Por último, o trabalho padronizado é o pontapé para a melhoria contínua, através 

de inspeção do serviço executado (poka-yoke), criação de planos de ação e resolução de 

problemas descobrindo-se a causa raiz de cada um. A integração do sistema lean em 

canteiros é ilustrada na figura 16. 

 

 

Figura 16 - Esquematização de integração das ferramentas lean aplicáveis a um canteiro de construção. 
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CAPÍTULO V:  

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DE TAKT-TIME EM UMA OBRA 

 

Para exemplificar a aplicação lean em um caso real, será utilizada a implantação da 

metodologia em uma obra de condomínio residencial, com 160 unidades de mesma 

tipologia divididas em 8 blocos, com 20 apartamentos cada, que também possuem 

projetos de instalações e acabamentos interiores idênticos.  

O método de execução da estrutura dos blocos residenciais nesta obra é de paredes 

de concreto, que são armadas com telas de aço, e utilizando formas de alumínio, todas 

elas são concretadas e desformadas já no dia seguinte. Esta metodologia é conhecida por 

sua rápida execução, porém exige certo nível de logística e mão-de-obra especializada. 

Para a obra do exemplo, são concretados dois apartamentos por dia, ou seja, as 160 

unidades terão suas estruturas prontas em 80 dias de serviço. Cada bloco de 20 

apartamentos leva 10 dias para ficar pronto, e a partir deste ponto a equipe de acabamento 

pode entrar para executar suas atividades.  

O takt é definido pela equipe estrutural, ou seja, da mesma forma que são entregues 

2 unidades com a estrutura pronta diariamente, qualquer outra atividade pós-estrutura 

deve ser executada no ritmo de 2 apartamentos por dia. 

A figura 5.1 mostra o cronograma de atividades diárias montadas para um bloco de 

20 apartamentos, onde as 26 atividades pós-estrutura necessárias para finaliza-lo são 

totalmente executadas em 42 dias. Em sua maioria, as atividades são sempre executadas 

no ritmo de 2 apartamentos diários, ou seja, cada uma dela leva 10 dias para ser finalizada 

dentro do bloco. Exceção são algumas atividades específicas que trabalham em áreas 

comuns, ou que não fazem sentido se forem divididas em apartamentos, como prumada 

de esgoto, por exemplo.  
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Figura 5.1 – Cronograma de atividades pós-estrutura dentro de um bloco de 20 apartamentos. 

 

Para que este ritmo de execução funcione, é exigido que praticamente todas as 

atividades sejam realizadas todos os dias. Ou seja, assim que uma atividade é finalizada 

em um bloco, já deve iniciar no próximo bloco no dia seguinte. A figura 5.2 exemplifica 

este ritmo de execução utilizando como exemplo a Ativ. 6, que se refere à colocação de 

janelas dentro dos apartamentos. Assim que finalizada no bloco 01, a atividade deve partir 

para o bloco 02, e assim sucessivamente até completar todos os blocos da obra.  

 

 

 

Figura 5.2 – Calendário de execução contínua das Ativ. 6 entre os blocos 01 e 02. 

 O ritmo de duas unidades por dia deve ser mantido e seguido de forma constante. 

Caso seja acelerado, chegará um momento em que não haverá frente de trabalho para a 

atividade, e ela deverá aguardar para ser executada. Caso sofra atrasos, também 

prejudicará a obra, pois acaba causando interferências nas atividades posteriores dentro 

dos apartamentos.  

 Deve ser notado que a cada 10 dias um novo bloco é “iniciado”, ou seja, as 

atividades pós-estrutura entram para trabalhar nele. Dessa forma, a partir do dia 32 do 

cronograma, são entregues diariamente 2 apartamentos prontos, concluídos para venda. 

A partir daí se passam 80 dias de trabalho para que todas as unidades habitacionais sejam 

entregues.  

 Para garantir que o takt-time seja seguido e funcione diariamente, a equipe da obra 

trabalhou com verificação da rotina de forma diária. Todos os dias, pela parte da manhã, 
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a equipe de engenharia se reúne com os encarregados responsáveis por cada serviço e 

confronta o que deveria ter sido executado em cada bloco no dia anterior e o que de fato 

foi executado. Se por alguma razão a meta do dia anterior não foi cumprida, discute-se o 

porquê a solução para sanar o problema e conseguir realinhar o serviço. Uma cópia do 

cronograma é plotada em um quadro que fica dentro de cada bloco, de modo a 

acompanhar os serviços presentes naquele bloco durante cada um dos 42 dias em que fica 

“aberto”. A figura 5.3 mostra um desses quadros sendo utilizado na obra. Cada dia 

passado é acompanhado no quadro, e o andamento físico é reportado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Exemplo de acompanhamento diário do cronograma da obra dentro de um bloco. 
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CONCLUSÃO 

 

 A partir da apresentação da filosofia de produção lean predominante na indústria 

moderna, detalhando seus aspectos históricos, sobretudo os fatores que levaram ao seu 

rápido desenvolvimento e disseminação em todo o mundo, pôde-se elucidar sua 

aplicabilidade na construção civil.  

 Para certos tipos de construção, como condomínios residenciais com grande 

número de apartamentos semelhantes, percebe-se que há várias soluções lean para 

situações do cotidiano dentro dos canteiros. Por se assemelhar à produção em série, este 

tipo de empreendimento se assemelha a outras indústrias que trabalham com produtos e 

processos repetitivos. Justamente neste tipo de indústria a filosofia enxuta se disseminou 

e é unanimidade atualmente.  

Autores e nomes reconhecidos da literatura iniciaram as primeiras tentativas de 

adaptação desse conceito à construção. Talvez numa primeira análise a construção se 

apresente muito mais dinâmica que um chão de fábrica, com maior número de iterações 

entre processos, maior variabilidade, mais partes interessadas, entre outros fatores que a 

diferenciam de uma fábrica comum. No entanto, sob certas condições, é possível enxergar 

e solucionar grande parte das situações de rotina de um canteiro sob a ótica lean. 

Quando uma construtora decide aplicar a filosofia de construção enxuta, a maior 

vitrine de resultados está nos seus canteiros de obra. Porém, a implementação deve ser 

iniciada na sua área corporativa, e seus lançamentos de obras e respectivos cronogramas 

devem estar ligados à sua perspectiva de crescimento. Dessa forma se torna possível 

dimensionar suas equipes de produção, tal como contratos com terceirizados. A partir daí, 

norteada pelos seus objetivos, a empresa inicia a aplicação das ferramentas lean nos 

canteiros.  

Ponto em comum em quase todas as ferramentas inseridas neste trabalho é o fato 

de possuírem conceitos simples e aplicabilidade variada. Estas duas características 

facilitam sua inserção na construção, que é um meio em que diversos funcionários 

possuem baixa escolaridade, mesmo em cargos que têm responsabilidade na gestão sobre 

outros colaboradores. Com instruções de trabalho, comunicação visual, ambientes 

organizados, a cultura dentro do canteiro pode ser gradualmente transformada, sendo 

incorporada em todos os níveis hierárquicos.  
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No entanto, é compreensível que mesmo em países como o Brasil, que possuem 

um forte mercado de construção civil, os canteiros e as próprias construtoras ainda 

estejam iniciando suas tratativas para se tornarem seu ambiente mais produtivo e seguro. 

Na maior parte das grandes indústrias, a competição é global, e as tendências tendem a se 

espalhar rapidamente para fora de seus países de origem. Já para o mercado da construção, 

a competição é local, muitas vezes nem alcançando o país inteiro. As empresas se 

concentram em suas regiões, ou estados. Construtoras que conseguem atender demandas 

em diferentes regiões ou estados no Brasil são exceção, sendo as gigantes do mercado. 

Assim, com essa competitividade menor, aliada a uma demanda por imóveis crescente 

mesmo nos últimos anos, é comum que muitos desperdícios ainda sejam considerados 

normais, não sendo tratados, mas sim repassados para o preço final do produto.  

Sob esta nova ótica, pôde-se perceber que mesmo a mais tradicional das 

engenharias deve se adequar às novas formas de produção. Há muitos obstáculos e 

resistências para inserção de novas formas de gestão dentro dos canteiros, porém os 

problemas do cotidiano de uma obra não devem ser considerados como entraves para 

implementação lean, e sim oportunidades de melhoria de desempenho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- ABRANTES, Luís Carlos Loureiro. Acompanhamento de construção de habitação nova 

no Brasil: implementação e certificação segundo a ISO 9001:2008. Disponível em < 

https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/2403>. Acesso em 01 de março de 2019. 

- BASTIANI, Jeison Arenhart de. MARTINS, Rosemary. Diagrama de Ishikawa. 

Disponível em <https://blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/>. Acesso em 08 

de dezembro de 2018.  

- BOAS, Bruno Villas. CONCEIÇÃO, Ana. Déficit de moradias no país já chega a 7.7 

milhões. Disponível em https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-

no-pais-ja-chega-77-milhoes. Acesso em 15 de fevereiro de 2019. 

- CitiSystems. (Dezembro de 2018). CitiSystems. Fonte: CitiSystems: 

https://www.citisystems.com.br/diagrama-de-causa-e-efeito-ishikawa-espinha-

peixe/ 

- COMPANY, Ford. Our history – Company Timeline. Disponível em 

<https://corporate.ford.com/history.html>. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 

- DAWSON, Chester. Kiichiro And Eiji Toyoda: Blazing The Toyota Way. Disponível 

em < http://www.businessweek.com/magazine/content/04_21/b3884031_mz072.htm>, 

Acesso em 02 de dezembro de 2018. 

- DIAS, João. Logística Global e Macrologística. Lisboa: Edições Sílabo. 2005. 

- FERRO, José Roberto. Lean na gestão pública:o caso Melbourne. Disponível em 

<https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2014/08/lean-na-gestao-

publica-o-caso-melbourne.html>. Acesso em 19 de janeiro de 2019. 

- FORD, Henry. Minha vida e minha obra. Graphico: Editora Monteiro Lobato, 

1925.p.13. 

- KOSKELA, Lauri. Application of the New Production Philosophy to Construction. 

Stanford University. California, 1992. p.13. 

https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/2403
https://blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/
https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-no-pais-ja-chega-77-milhoes
https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-no-pais-ja-chega-77-milhoes
http://www.businessweek.com/magazine/content/04_21/b3884031_mz072.htm
https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2014/08/lean-na-gestao-publica-o-caso-melbourne.html
https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2014/08/lean-na-gestao-publica-o-caso-melbourne.html


64 

 

  

- Lean Institute Brasil. O que é trabalho padronizado. Disponível em < 

https://www.lean.org.br/conceitos/126/o-que-e-trabalho-padronizado.aspx>. Acesso em 

08 de dezembro de 2018. 

- MICKLEWRIGHT, Mike. Out of Another @#&*% Crisis! Motivation through 

Humiliation. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press. 2010.   

- Ministério Público do Tabalho. < https://observatoriosst.mpt.mp.br/>. Acesso em 01de 

março de 2019. 

- PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 5° Ed. 2013. 

- RIBEIRO, Haroldo. Como Formar a Cultura e Atingir a Excelência do 5S na Empresa. 

São Paulo: Editora PDCA. 1ª Ed. 2013. P.434. 

- RMP Consultancy. (Dezembro de 2018). RMP Consultancy. Fonte: RMP Consultancy: 

https://rmpconsultancy.com/home/business-process-improvement-and-pdca/ 

- ROTHER,M. SHOOK, J. Aprendendo a enxergar: Mapeando o fluxo de valor para 

agregar valor e eliminar o desperdício. São Paulo: Lean Institute Brasil. 1998. 

- SILVA, Barbara.Kaizen: 13 empresas que adotaram o método de gestão japonês. 

Disponível em < https://www.dinheirovivo.pt/empresas/galeria/kaizen-13-empresas-

que-adotaram-o-metodo-de-gestao-japones/> . Acesso em 18 de janeiro de 2019. 

-TUBINO, Dalvio Ferrari. Manual de planejamento da produção. 2.ed. São Paulo: Atlas, 

2000. 220p. 

- WOMACK, James. P. Getting Started with Lean. Disponível em 

<https://www.lean.org/WhoWeAre/LeanPerson.cfm?LeanPersonId=1>. Acesso em 08 

de dezembro de 2018. 

https://www.lean.org.br/conceitos/126/o-que-e-trabalho-padronizado.aspx
https://observatoriosst.mpt.mp.br/
https://www.lean.org/LeanPost/ItemRedirect.cfm?o=4736

