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RESUMO

FARIA, Luik. Proposta de redução de desperdícios utilizando o conceito lean em
uma construtora de pequeno porte. 2016. 78 páginas. Trabalho de Conclusão de
Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2016.

Atualmente nas empresas, principalmente nas do setor de construção civil, existe uma
busca constante por novos conceitos e técnicas que auxiliam a reduzir e eliminar os
desperdícios decorrentes de seus processos produtivos. As empresas do setor da
construção, por ainda possuírem muitas atividades manuais, normalmente,
apresentam várias formas de desperdícios, o que pode impactar nos custos e nos
prazos de execução das obras e trazer prejuízos aos empresários. A partir deste
cenário e das grandes possibilidades de melhoria que as empresas do setor da
construção civil apresentam, o principal objetivo deste trabalho é analisar e propor
melhorias em uma obra. Isso é feito utilizando os conceitos da produção enxuta com
a meta de reduzir os desperdícios gerados no processo de construção. Para efeitos
de aplicação da teoria, realizou-se um estudo em uma obra predial de uma construtora
de pequeno porte localizada na região de Campinas-SP. Para o sucesso desse
trabalho, houve a necessidade de se aprofundar em ferramentas utilizadas na
produção enxuta com o desafio de aplicá-las no setor da construção civil. As propostas
apresentadas, bem como alguns dos resultados obtidos, permitem verificar que os
conceitos de produção enxuta podem trazer benefícios consideráveis ao setor da
construção civil.

Palavras-chave: Produção Enxuta. Construção Civil. Redução de desperdícios.
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ABSTRACT
FARIA, Luik. Waste reduction proposal using the lean concept in a small
construction company. 2016. 78 pages. Senior Research Project (Bachelor
Production Engineering) - Federal Technological University of Paraná. Ponta Grossa,
in 2016.
Currently in companies, particularly in the construction sector, there is a constant
search for new concepts and techniques that help to reduce and eliminate waste
resulting from their production processes. Construction companies of this sector, once
they present many manual activities, usually have various forms of waste, which can
affect the cost and the time required for completion of the works and bring harm to
business. From this scenario and the great potential for improving the construction
sector companies present, the main objective of this work is to analyze and propose
improvements in a work. It is done using the concepts of lean production with goal of
reducing waste generated in the construction process. For the application of the theory,
there was a study in a building work of a small construction company located in
Campinas-SP region. For the success of this work, there was the need to delve into
tools used in lean manufacturing with the challenge in applying them in the construction
sector. The proposals, as well as some of the results obtained, show that the lean
production concepts can bring considerable benefits to the construction industry.

Key words: Lean Production. Civil Construction. Waste reduction.
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1 INTRODUÇÃO

Em um mundo onde os recursos naturais e financeiros estão cada vez mais
escassos, a sociedade está em busca constante por práticas e técnicas para reduzir
os desperdícios, melhorar a produtividade e aumentar a lucratividade.
O setor da construção civil, em 2014 representou mais de 14% do PIB do Brasil
e utiliza em torno de 30 a 50% dos recursos naturais disponíveis para a população
(PINTO, 2005). Com base nesse dado percebe-se a grande necessidade de melhoria
e inovação. A partir disso identifica-se a oportunidade de implementar novas filosofias
e técnicas para conseguir se manter competitivo no atual mercado.
Na construção civil existem diversos problemas críticos, alguns deles estão
diretamente relacionados ao desperdício de recursos, à falta de tempo e à alta
rotatividade de seus colaboradores.
A filosofia Lean cada vez mais é utilizada para tentar solucionar problemas
decorrentes do desperdício. A sua fundamentação se baseia em atividades que
tentam reduzir a variabilidade do processo, o tempo das atividades que não agregam
valor, os retrabalhos, os desperdícios de materiais, as imperfeições, entre outros
fatores. Constitui-se assim uma possível ferramenta para ser aplicada na construção
civil.
O conceito Lean a princípio foi desenvolvido para ser aplicado no setor
industrial. Porém, após algumas alterações houve uma melhor adaptação desta
ferramenta para diversos setores. Koskela (1992) com seu trabalho Application of the
new production philosophy in the construction, amadureceu a ideia de que a filosofia
Lean poderia ser implantada na construção civil, dando origem ao Lean Construction,
traduzido como construção enxuta.
O Lean Construction se baseia nos conceitos de Lean Manufacturing, criado no
Sistema Toyota de Produção por Taiichi Ohno na década de 50. Este conceito envolve
diversas ferramentas: Jidoka, Total Quality Management, Just in Time, 5S, entre
outras.
Com a inserção da metodologia Lean Construction a construção civil se tornou
uma fonte de estudos. Porém, no Brasil esta nova filosofia foi trazida por
pesquisadores apenas em 1996. Hoje ela vem sendo cada vez mais praticada e
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aperfeiçoada com o intuito de melhorar e otimizar os novos projetos a serem
realizados.
A utilização da filosofia Lean na construção civil no Brasil é algo recente e pouco
explorado pela dificuldade de aplicação, devido a possuir estruturas diferentes
daquelas para a qual a filosofia foi criada. Além disso, para dificultar ainda mais, existe
o problema da cultura brasileira em relação à construção civil, a qual ainda é
considerada bastante conservadora e resistente às mudanças.
Baseado nesses fatos este trabalho tem como intuito verificar quais são os
conceitos de produção enxuta que poderiam reduzir os desperdícios gerados em uma
pequena empresa do setor de construção civil durante as suas atividades.

1.1 OBJETIVOS
Os objetivos desse trabalho se dividem em objetivo geral e objetivos
específicos.
1.1.1 Objetivo Geral
Propor melhorias utilizando ferramentas da filosofia Lean em uma pequena
empresa do setor de construção civil.
1.1.2 Objetivos Específicos
Para que o objetivo geral seja alcançado é preciso atingir alguns objetivos
específicos. Os objetivos específicos são:
i) Identificar as ferramentas do sistema Lean Construction que podem ser
aplicadas na construção civil;
ii) Analisar dados referente aos processos de uma empresa de construção civil
em busca de possíveis espaços para melhorias; e
iii) Implementar mudanças que demonstrem a aplicação dos conceitos Lean e
seus respectivos benefícios.

1.2 JUSTIFICATIVA
A construção civil é o setor onde ocorrem grandes desperdícios, seja de tempo
de realização da obra ou de materiais que são desperdiçados no processo de
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produção. Essa problemática impacta diretamente no custo e, muitas vezes, na
qualidade de seu produto final.
Uma maneira de tentar conter e minimizar esses desperdícios, seria a utilização
dos conceitos Lean. Tais conceitos, além de ajudarem a identificar as causas do
problema, também poderiam permitir melhorias através de suas ferramentas, já que
esta metodologia tem como uma de suas bases a organização e a redução dos
desperdícios.
Empresas de pequeno porte são ideais para a utilização deste conceito, pois
além de possuir uma estrutura burocrática mais flexível, também tornam possível
aplicar as ferramentas e obter respostas em menores espaços de tempo.
Importante ressaltar que o setor da construção civil é um dos setores que mais
gera empregos e que contribui para o PIB de um país, principalmente no Brasil onde
sua contribuição para o PIB é relativamente alta.

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
O presente trabalho está organizado em seis capítulos, incluindo este de
introdução. Os tópicos a seguir expõem o que é tratado em cada capítulo.
 Capítulo 1 – Introdução: Contextualiza o tema, apresenta os objetivos e a
justificava.
 Capítulo 2 – Referencial bibliográfico: Aborda as principais ferramentas do
sistema Lean e outros temas relacionados.
 Capítulo 3 – Metodologia: Utilizada para definir e estruturar as fases de
desenvolvimento do presente trabalho.
 Capítulo 4 – Aplicação dos princípios da filosofia Lean Construction:
Utilização da metodologia para propor melhorias e reduzir desperdícios,
baseado nos conceitos apresentados na literatura.
 Capítulo 5 – Resultados e Discussões: Apresentação das melhorias
propostas e das melhorias implementadas.
 Capítulo 6 – Conclusões: Apresenta as considerações finais deste trabalho.
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2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

Neste capítulo, com base na literatura, são apresentadas as referências
utilizadas no desenvolvimento do presente trabalho. Essas referências abordam
princípios e técnicas que embasam a aplicação dos conceitos de manufatura enxuta
à construção civil.

2.1 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO
O início do Sistema Toyota de Produção (STP), de acordo com Ohno (1997),
ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os japoneses
perderam a guerra para os americanos. Na década de 1950, Eiji Toyoda e seu
engenheiro Taiichi Ohno foram ao Estados Unidos com o intuito de observar o modelo
do sistema Fordista. Nessa visita constataram que existia um grande desperdício de
recursos na produção em massa, a qual seria inviável no Japão com o cenário pósguerra de alta escassez de recursos.
Dentro desse cenário, o presidente da Toyota estabeleceu como meta alcançar
as indústrias norte americanas em três anos, pois as mesmas apresentavam na época
um desempenho superior em relação às indústrias japonesas.
Segundo Ghinato (2000), a crise do petróleo em 1973 teve um grande impacto
nas indústrias, principalmente naquelas que utilizavam em suas estruturas o modelo
de produção em massa. A partir desse cenário conturbado o STP ganhou força em
nível internacional, pois seria capaz de otimizar os recursos, melhorar a produtividade
e reduzir os desperdícios. A pioneira japonesa em produção de automóveis, a Toyota
Motor Company, se destacou durante a crise pelo seu desempenho financeiro e
produtivo.
O STP, de acordo com Azevedo, Barros Neto e Nunes (2010), tem como um
dos seus conceitos principais a busca por eliminar ao máximo as perdas e os
desperdícios gerados no processo produtivo. Isso considerando todas as suas etapas,
desde o desenvolvimento do produto, passando por sua distribuição, e chegando à
entrega do produto acabado ao mercado consumidor.
De acordo com Slack et al. (2002), diversas nomenclaturas são utilizadas para
delinear essa abordagem, por exemplo:
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 Produção enxuta (Lean Manufacturing);
 Produção sem estoques;
 Eliminação de desperdícios;
 Manufatura de fluxo contínuo;
 Manufatura de alto valor agregado; e
 Manufatura veloz.
Segundo Ohno (1997), para aplicação do STP é necessário identificar
completamente os desperdícios, para que se possa aumentar a eficiência de
operação, diminuir a variabilidade do processo e reduzir os custos de fabricação.

2.2 DESPERDÍCIOS
Segundo Ohno (1997), o STP está relacionado aos princípios de produção com
perdas e o sistema utiliza diferentes ferramentas estratégicas para alinhar a produção,
eliminar desperdícios e realizar esforços para tornar esses desperdícios em valor.
Nesta linha de pensamento, Womack e Jones (1990) defendem que a
aplicação dos princípios enxutos nos processos dará origem à condição enxuta, a qual
resulta em processos desenvolvidos com quantias mínimas de materiais, tempo e
esforço humano. Ou seja, a condição enxuta é resultante da eliminação dos
desperdícios.
Womack e Jones (1990), Shingo (1996), Ohno (1997), Dennis (2008), entre
outros autores, distribuem os desperdícios em: superprodução, espera, transporte,
processamento, movimento, defeitos e estoque.
i.

Desperdício de superprodução
Está vinculado a se produzir mais do que o necessário em um ritmo de

produção mais acentuado com o intuito de atender à demanda do cliente. Na definição
de Ohno (1997) é a produção excessiva ou antecipada.
No pensamento enxuto, a produção deve ser amparada pela prática Just in
Time, que determina que deverá ser produzido somente o que for necessário, no
momento necessário e na quantidade requerida. Isso tudo com o objetivo de evitar
tais desperdícios que normalmente geram altos custos de armazenagem para a
organização, como afirmam Correa e Gianesi (1993).
ii.

Desperdício de tempo disponível (espera)
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Este tipo de desperdício acontece quando os processos não estão devidamente
nivelados, nos quais, segundo Ohno (1997), há existência de momentos de ociosidade
das pessoas, informações, máquinas e componentes.
Ohno (1997) ainda relata que existem mais dois tipos de esperas: as de
processos e as de lotes. A espera do processo ocorre quando um lote inteiro aguarda
para ser processado enquanto o lote seguinte é processado ou quando há acúmulo
de estoque excessivo esperando a ser processado.
iii. Desperdício de transporte
Segundo Shingo (1996), o transporte possui grande importância na produção
devido ao seu alto comprometimento com as entregas de materiais dos fornecedores,
com as entregas aos clientes e até com os processos produtivos. As atividades de
movimentação ou de transporte que não agregam valor são consideradas uma forma
de desperdício e devem ser eliminadas com o intuito de reduzir gastos.
Dennis (2008) aconselha que para conter esse desperdício, deve-se elaborar
arranjos físicos que minimizem as distâncias percorridas e que diminuam também a
quantidade de movimentação dos produtos durante o processo de produção.
iv. Desperdício de processamento em si
Esse desperdício está relacionado à própria operação, como por exemplo,
equipamentos ou máquinas usadas de maneira inadequada quanto à sua capacidade
de exercer uma determinada atividade.
Ohno (1997) ressalta que este desperdício deve ser eliminado sem afetar as
características e funções básicas do produto. Correa e Correa (2007) defendem que
qualquer elemento que acarrete em custos adicionais ao processo e que não agregue
valor, deve ser averiguado e extinguido.
v.

Desperdício de movimento
Para Correa e Correa (2007) esse desperdício está relacionado aos

movimentos dispensáveis realizados pelos operadores na execução de uma
determinada atividade que não agregam valor ao produto final. Uma das técnicas
utilizadas para tentar conter esse desperdício é a utilização do estudo de tempos e
métodos e da padronização de operações, podendo obter uma redução de dez a vinte
por cento nos tempos de operação.
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vi. Desperdício de produzir produtos defeituosos
Ao se produzir produtos não conformes, ou seja, que não estejam dentro dos
padrões estabelecidos pelo setor de qualidade da empresa, gasta-se tempo e
recursos para o reprocesso. Isso incorre em atraso da produção, além de haver
desperdícios de matéria-prima, investimentos, mão de obra, tempo, entre outros. Imai
(2000) afirma isso exemplificando que peças defeituosas são responsáveis por boa
parte dos desperdícios na produção, pois originam refugo de materiais. Isso reduz a
disponibilidade de mão de obra pois é preciso enquadrar esses refugos, tornando
necessária a inspeção.
vii. Desperdícios de estoque disponível (estoque)
Segundo

Ohno

(1997)

estoques

são

considerados

desperdícios

de

investimento e espaço, pois manter um estoque exige um alto investimento de capital
e de recursos.
Para Correa e Correa (2007) o desperdício de estoque consiste no acúmulo de
matéria-prima, de material em processamento e de produto acabado, acarretando
desperdício de espaço físico e de recursos financeiros para manter este inventário.
Correa e Correa (2007) ainda aconselham que para reduzir este tipo de
desperdício necessita-se reduzir o lead time de produção e nivelar as operações
realizadas nos postos de trabalho.
viii. Talentos Inutilizados
Ainda, Liker (2005) elenca o oitavo desperdício, o desperdício de criatividade
dos funcionários, ou também chamado de desperdício de talento ou desperdício
intelectual. Este consiste no desperdício do potencial criativo humano e de suas
habilidades adquiridas.
Não ouvir os colaboradores envolvidos com o trabalho sobre suas percepções,
não incentiva-los na busca por melhorias e resolução de problemas, são
comportamentos que nutrem este desperdício.
Outras consequências do desperdício intelectual é a inibição da troca de
informações

entre

os

colabores

e

a

diminuição

autodesenvolvimento tanto pessoal como coletivo.

da

capacidade

de
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2.3 PRINCÍPIOS DA MANUFATURA ENXUTA
O pensamento enxuto foi aprimorado no início da década de 90, baseado no
STP, e se fortaleceu como um novo conceito de produtividade na manufatura,
existindo muitas aplicabilidades em diversos setores da indústria.
O conceito de Manufatura Enxuta se baseia principalmente na redução do lead
time, o tempo que o produto leva para passar por todos os processos. É com a
redução de desperdícios gerados nos processos que se diminuirá o lead time e se
aumentará a efetividade e a produtividade dos processos. Segundo Jones e Womack
(1990), a Manufatura Enxuta foca principalmente em tentar otimizar as sequências de
trabalho a fim de agregar valor ao seu produto final.
Jones e Womack (1990) ainda afirmam que existem alguns princípios nos quais
as organizações devem se basear para que a Manufatura Enxuta realmente funcione
e consiga tornar o trabalho satisfatório e produtivo, oferecendo respostas mais rápidas
para transformar os desperdícios em atividades que agreguem valor ao produto do
cliente final.
2.3.1 Valor
De acordo com Jones e Womack (1990), o ponto de partida para a filosofia
enxuta é o valor, onde valor somente é atribuído ao produto que realmente atenda aos
requisitos do cliente em um momento e a um preço específico.
As características que não agregam valor ao cliente são as referências para a
identificação dos desperdícios, servindo de orientação à aplicação aos demais
princípios.
2.3.2 Cadeia de Valor
Quando se refere a qualquer tipo de sistema produtivo, os processos referentes
à transformação da matéria-prima em produtos acabados são constituídos de diversas
tarefas que podem ou não agregar valor ao cliente final.
Segundo Hines e Taylor (2000), a cadeia de valor, quando analisada, deve
mostrar ao menos algumas ações como: atividades com valor agregado; atividades
sem valor agregado, mas que são realmente necessárias; e atividades que não
agregam nenhum tipo de valor. Deve-se ressaltar que para todo serviço ou produto
existe uma determinada cadeia de valor.
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Em toda cadeia de valor, desde a matéria-prima até o cliente final, é necessária
a identificação e a redução dos desperdícios. Para isso é necessário que haja uma
gestão de fluxos físicos de materiais, equipamentos e pessoas alinhada ao
Planejamento e Controle da Produção (PCP).
2.3.3 Fluxo contínuo
Conforme Jones e Womak (1990), as tarefas podem ser realizadas de formas
mais eficientes e precisas, caso utilizem o fluxo contínuo na realização do trabalho,
desde a matéria-prima ao produto acabado.
Esse princípio ressalta a importância do fluxo contínuo do processo, pois além
de garantir a organização e o sequenciamentos das etapas de produção, garante
também que não haja estoques entre as etapas dos processos (estoques
intermediários).
2.3.4 Produção puxada
Jones e Womak (1990) define produção puxada como: “Produção puxada em
termos simples, significa que um processo inicial não deve produzir um bem ou serviço
sem que o cliente de um processo posterior solicite”.
A produção puxada, a partir desta definição, entende que a produção caminha
no sentido inverso do fluxo produtivo. Isso ocorre levando como base de produção a
demanda do cliente final, percorrendo todas as etapas necessárias para concluir o
produto final, permitindo que a demanda do cliente final puxe a produção conforme a
sua necessidade.
2.3.5 Melhoria Contínua
O foco desse princípio visa a busca por melhorias, com o intuito de reduzir os
desperdícios e otimizar os processos, mesmo que haja a necessidade frequente de
reunir esforços da organização para realizar essas melhorias.
De acordo com a filosofia enxuta, tudo na cadeia de valor pode ser melhorado
por meio incremental ou radical. Nunca o sistema será perfeito, haverá sempre
desperdícios a serem controlados e melhorias a serem realizadas para otimizar o
processo na tentativa de chegar o mais próximo da perfeição (SHINGO, 1996).
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2.4 PRINCIPAIS FERRAMENTAS DO SISTEMA LEAN
Na tentativa de reduzir os desperdícios e melhorar a produtividade nas
indústrias, o sistema Lean apresenta diversas ferramentas que podem ser utilizadas
em diversos setores da organização.
De acordo com Ohno (1997), o sistema Lean é sustentado por dois pilares
principais: o Just In Time, onde o produto somente é produzido quando for necessário,
no momento solicitado e na quantidade correta; e o Jidoka, mais conhecido como
autonomação, que é a automação com um toque humano.
O Jidoka é constituído por um conjunto de práticas que fornecem ferramentas,
ou equipamentos, aos colaboradores dando a habilidade de detectar falhas ou
condições anormais que ocorrem durante o processo de produção. Ao se detectar
uma falha ou uma anormalidade, o trabalho é interrompido imediatamente evitando
que a falha se propague pelo restante do processo
Além desses dois pilares, existem diversos outros conceitos que auxiliam a
filosofia Lean a reduzir ou a evitar a geração de desperdícios nas organizações. Entre
eles estão: Kaizen, Benchmarking, Brainstorming, 5S, Gestão visual, Padronização,
Kanban e Poka Yoke.
2.4.1 Programa 5S
Segundo Natali (1995), o programa 5S surgiu no Japão, quando as mulheres
japonesas que trabalhavam em casa resolveram adotar um conjunto de técnicas para
que todos os familiares ajudassem na organização e na gerência do próprio lar.
De acordo com Campos (1992), o 5S começou a ser visto no final da década
de 60 pelas indústrias como uma ferramenta básica para o sucesso de implementação
do sistema de qualidade total. A qualidade total era extremamente necessária, pois
após a Segunda Guerra Mundial a economia do Japão estava destruída e era preciso
oferecer produtos com qualidade para concorrer novamente com os outros países.
Segundo Ribeiro (1994), a metodologia 5S também é executada como um
plano estratégico, onde se procura focar a obtenção da qualidade total, e que ao
decorrer dos anos se torna uma rotina nas atividades da organização.
Pasqualini (2008) afirma que existe a necessidade de se conhecer a fundo os
cinco Sensos, são eles: Seiri (organização), Seiton (ordem), Seiso (limpeza), Seiketsu
(saúde) e Shitsuke (disciplina). O sistema é ilustrado na Figura 1.
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Figura 1 - Os cinco sensos
Fonte: Autoria própria (2016).

Na literatura atual, além do tradicional 5s existem outros 5s, totalizando 10s.
Os outros 5s consistem nos sensos de determinação e união, treinamento, economia
e combate aos desperdícios, dos princípios morais e éticos e o de responsabilidade
social. Porém para este trabalho o conceito utilizado foi do modelo tradicional 5s.
Aplicando-se de maneira correta esses cinco sensos, de acordo com Natali
(1995), é possível eliminar desperdícios, reduzir custos, melhorar o ambiente
produtivo, prevenir acidentes, melhorar a qualidade do produto e do serviço ofertado,
entre outros benefícios.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Gonzalez (2005) relata que, se bem
aplicados os sensos, o programa 5S se torna uma ferramenta adequada para
possíveis mudanças organizacionais e serve também de base para qualquer
programa de qualidade que a organização deseje implantar.
i.

Seiri
De acordo com Gonzalez (2005), esse senso é usado na identificação e na

eliminação de materiais ou documentos desnecessários para o ambiente de trabalho.
Deve-se ressaltar que este senso não é apenas a eliminação do material
desnecessário, e sim a conscientização da equipe em relação ao descarte, deixando
apenas o necessário e o que é realmente importante para a execução das atividades
diárias.
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ii.

Seiton
De acordo com Araújo (1997), trata-se de organizar os materiais em relação a

sua frequência de uso, deixando-os armazenados de uma maneira que todos possam
facilmente encontrá-los.
Para Jesus (2003) este Senso consiste em deixar os lugares organizados, para
que quando for necessário o requerimento de algum material ou equipamento o
mesmo seja conseguido de maneira rápida e eficaz. O autor também ressalta a
importância de definir um layout adequado, para que o lugar de trabalho seja seguro
e eficiente.
iii. Seiso
De acordo com Ribeiro (1994), uma área ou uma estação de trabalho limpa e
sem sujeira, melhora a inspeção, facilitando a identificação de possíveis fontes de
problemas. Por isso é recomendado que os próprios colaboradores realizem essas
atividades, para que se encontre o problema e uma futura solução.
Osada (1992) afirma que se este senso for bem aplicado é possível evitar
quebra ou falha de equipamentos no decorrer do processo, facilitar a identificação de
possíveis problemas e prevenir acidentes de trabalho.
iv. Seiketsu
Segundo Vanti (1999), este Senso é adquirido utilizando os três últimos citados
anteriormente, juntamente com a padronização de costumes, regras e procedimentos.
Lapa (1998) define o senso como a criação de um ambiente propicio à saúde.
Mas primeiramente é necessário manter o local limpo e conscientizar os
colaboradores a terem uma boa condição de higiene, seguindo os padrões
recomendados.
Michalska (2007) relata que a utilização de padrões é muito importante, pois se
usado de maneira correta e servindo como instrução, garantem a ordem nos
ambientes de trabalho, onde esses padrões devem ser comunicativos e de fácil
compreensão aos colaboradores. Após a padronização, é possível realizar melhorias
no processo produtivo, mas para isso deve haver todo o envolvimento e
comprometimento da equipe.
Michalska (2007) ainda explica que o trabalho padronizado não deve ser usado
apenas em processos operacionais, mas também em processos administrativos.
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v.

Shitsuke
Osada (1992) define disciplina como treinamento e capacidade do indivíduo

realizar o que deseja, mesmo que este desejo seja um difícil obstáculo. O autor ainda
afirma que disciplina é uma atividade de repetição e prática.
De acordo com Lapa (1998), este senso é seguido pelo indivíduo quando este
possui consciência dos seus deveres, de acordo com a sua intuição, se baseando em
regras e leis para melhorar o desempenho da realização de suas tarefas
(autodisciplina).
2.4.2 Kanban
Segundo Ohno (1997), o Kanban, traduzido como “etiqueta”, é uma das
principais ferramentas que impede totalmente o desperdício por superprodução e
também pode servir de controle para a produção, pois ele garante que cada processo
seja responsável pela sua produção. Porém esta ferramenta deve ser usada com
cautela, pois se utilizada de maneira errada pode acarretar em uma série de
problemas no controle e no sistema produtivo.
Ainda para Ohno (1997), o Kanban é um instrumento para o manuseio e
garantia da produção Just in Time, e este sistema possui as seguintes funções:
 Fornecer informação sobre apanhar ou transportar;
 Fornecer informação sobre a produção;
 Impedir o transporte excessivo;
 Servir como uma ordem de fabricação afixada às mercadorias;
 Impedir produtos defeituosos pela identificação do processo que os produz;
 Revelar problemas existentes e manter o controle dos estoques.
Gonçalves (2009) define o Kanban como um dispositivo visual, usado para
orientar a produção com o intuito de garantir que a quantidade de material seja
entregue no momento que for solicitado. Outro aspecto importante é que, além de
orientar a produção, também serve de garantia de que os produtos serão fabricados.
2.4.3 Kaizen
Segundo Brito (2000), este fundamento é um dos mais importantes do princípio
Lean, implicando na realização de diversas atividades de melhoria com o intuito de
aprimorar os processos e reduzir os desperdícios gerados. A grande vantagem desse
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conceito, segundo o autor, é a praticidade de implementação e o baixo custo de sua
realização.
Para Brito (2000) o termo Kaizen, traduzido para o português como melhoria
contínua, tem seu principal foco na melhoria do sistema produtivo, buscando sempre
identificar possíveis oportunidades de melhoria.
Laraia et. al. (2009) descrevem o Kaizen como um esforço temporário de
grande intensidade de seus líderes e colaboradores com o intuito de otimizar o
processo utilizando-se de diferentes tipos melhoria.
Laraia et. al. (2009) ainda afirmam que existem três principais maneiras de se
realizar o Kaizen em uma determinada empresa:
 Realizar os preparativos, informando a equipe escolhida e as pessoas
envolvidas que darão auxílio a este processo;
 O evento em si, o qual fornecerá algumas melhorias ao processo; e
 Monitoramento, de modo que os ganhos sejam padronizados para garantir
a continuidade da melhoria aplicada.
2.4.4 Padronização
Para Meegen (2002) o processo de padronização é o recurso mais apropriado
para o processo produtivo e para a rivalidade entre as organizações, já que é um dos
fundamentos básicos nos quais o sistema gerencial atual se baseia.
Meegen (2002) ainda afirma que a padronização normalmente é obtida
voluntariamente por seus colaboradores, os quais, por meio de encontros e reuniões,
estabelecem o padrão mais correto para aquele tipo de atividade. O autor ainda
ressalta que esta ferramenta influencia diretamente a qualidade do processo, pois
acaba focando diretamente na melhoria contínua dos processos, tentando deixá-los
da maneira mais padronizada possível para melhor identificar os erros e eliminar os
desperdícios.
Já Campos (1992) afirma que a padronização é um fator chave, cujo principal
foco é buscar melhores resultados. Na empresa esse fator deve ser visto como algo
que irá conceder melhorias na qualidade, na segurança e na contenção de custos.
2.4.5 Gestão Visual
Liker e Meier (2007) afirmam que esta ferramenta é capaz de mostrar a situação
do que está ocorrendo no processo através de imagens. Isso facilita a compreensão
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por todos os envolvidos, diminuindo as chances de ocorrências de falhas e também
auxiliando os colaboradores nas atividades de uma maneira rápida.
Saiani (2009) descreve que a gestão visual tem um papel essencial no controle
de produção e também proporciona auxílio aos supervisores na hora de verificar a
situação dos processos, apenas com uma rápida observação.
Saiani (2009) ainda afirma que esta ferramenta também deve repassar aos
colaboradores, de uma maneira prática e de fácil visualização, o que deve ser feito
com mais urgência por cada um, seguindo os objetivos da corporação.
Slack et al. (2002), relatam que a gestão visual é uma ferramenta muito
importante para a filosofia enxuta e descrevem algumas maneiras para potencializar
a gestão visual na empresa, entre elas:
 Fixar as medidas de desempenho nos postos de trabalho;
 Usar sinalização para identificar paradas;
 Mostrar gráficos de controle;
 Deixar à vista a lista de controle e os planos de melhorias;
 Usar controle de produção de forma visual; e
 Não separar as estações de trabalho com divisórias.
2.4.6 Poka Yoke
Carlage e Davanso (2001) definem Poka Yoke como dispositivos a prova de
falha ou de prevenção de erro, com a funcionalidade de paralisação de um sistema
produtivo quando os processos ou produtos saem da normalidade prevista para o
sistema.
Para Shingo (1996), o objetivo desses dispositivos são as inspeções, as quais
possibilitam o controle físico ou mecânico de quase todas as inspeções necessárias
no sistema. Exemplificando, os dispositivos são instalados em locais estratégicos nos
processos e todos os produtos que passam por eles são inspecionados. Quando o
dispositivo encontra uma condição ou um produto fora das especificações, os
mantenedores são avisados do problema existente.
Segundo Moura e Banzato (1996) existem três possibilidades de alerta:
 Dispositivo de detecção: acusa anormalidades ou desvios nas peças dos
processos;
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 Ferramentas de restrição: interrompem a linha de produção quando
detectam anormalidades; e
 Aparelho sinalizador: consiste em um alarme, o qual pode ser um alarme
sonoro ou uma lâmpada com o intuito de chamar a atenção do mantenedor.
Pojasek (1999) aponta em quais situações os Poka Yoke devem ser aplicados
e em quais eles não são recomendados na organização, de acordo com a Tabela 1.
Tabela 1 – Situações de aplicações do Poka Yoke

Funcionam bem
Rotina de uma sequência fixa de
operações com intervenção do
operador.

Não Funcionam Bem
Processos com cadência de produção
muito elevada.

Operações
de
fabricação
com Processos com autocontrole e cartas de
especificações
bem
definidas
e controle aplicadas de forma eficaz.
fabricação com várias referências.
Controle estatístico de produção difícil Processos com mudanças mais rápidas
de implementar ou ineficaz e os do que os dispositivos Poka Yoke.
controles
de
atributos
sendo
qualitativos e não qualitativos.
Alta rotatividade de pessoal e custos Sua implementação é complexa.
elevados.
Fonte: Adaptado - Pojasek (1999).

A tabela 1 identifica em que situações a ferramenta Poka Yoke funciona bem
como por exemplo em operações de fabricação com especificações bem definidas e
fabricação com vária referências, e em situações onde não funciona bem como os
processos com autocontrole e cartas de controle aplicadas de forma eficaz.
2.4.7 Benchmarking
De acordo com Spendolini (1994), esta ferramenta é relativamente simples,
mas de grande poder para as organizações. O autor considera esta ferramenta como
uma busca contínua pelas melhores práticas de empresas que são caracterizadas
pelo mercado como as melhores.
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Já Camp (1998) relata que esta ferramenta de gestão é uma das melhores para
aumentar o desempenho das organizações e adquirir a hegemonia em relação aos
seus concorrentes. O autor ainda afirma que esta prática parte do princípio de que
nenhuma organização é superior em tudo e que cada uma apresenta um ponto forte
que deve ser aprimorado aos sistemas de outras organizações, para que o
desempenho dessas, sejam melhorados.
Conforme Slack et al. (2002), existem diversas formas de Benchmarking:
 Benchmarking interno: Relacionado diretamente com as atividades internas
das organizações;
 Benchmarking externo: Relacionado às atividades de outras organizações;
 Benchmarking competitivo: Relacionado diretamente às organizações
concorrentes, aquelas que atuam na mesma área ou no mesmo setor; e
 Benchmarking não competitivo: Relacionado com outras empresas, mas que
não são concorrentes entre si.
Romagni (1999) comenta que quando o Benchmarking

é aplicado

corretamente, melhora significativamente as execuções das atividades que estavam
em condições críticas de uma determinada organização. O autor comenta que o
Benchmarking deve seguir alguns passos para a sua implementação:
 Primeiro passo: Identificar os tipos de Benchmarking;
 Segundo passo: Compreender os princípios desta ferramenta;
 Terceiro passo: Realizar o Benchmarking;
 Quarto passo: Determinar e sensibilizar a equipe envolvida;
 Quinto passo: Executar as ações estabelecidas; e
 Sexto passo: Administrar as melhorias.
Camp (1998) identifica diversos benefícios que esta prática pode promover
para a organização, se bem executada. São eles:
 Atendimento aos requisitos do cliente;
 Determinação de metas;
 Mensuração real de produtividade;
 Garantia de que a empresa está utilizando as melhores práticas do mercado;
 Redução de custos; e
 Melhoria da qualidade.
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2.4.8 Brainstorming
Osborn (1957) criou está técnica pois estava indignado com a falta de ideias e
soluções de seus funcionários para conter os problemas existentes da empresa. O
autor ainda descreve que o objetivo desta ferramenta é garantir que as ideias surjam,
sem que haja qualquer tipo de bloqueio ou repressão ao indivíduo, para que haja a
liberdade de criação e de imaginação dessas novas ideias.
Rozenfeld et. al. (2006) consideram o Brainstorming, traduzido para o
português como “tempestade de ideias”, uma ferramenta que procura obter diferentes
propostas de melhorias de seus colaboradores para um determinado tipo de problema
encontrado.
Na realização do Brainstorming deve-se formar um grupo de pessoas que
forneçam diversas soluções aleatoriamente para o problema encontrado, onde cada
colaborador espera a sua vez para contribuir com uma nova ideia. No final do processo
as melhores ideias são votadas e a que adquirir a maior pontuação é aplicada para
tentar solucionar o problema discutido, conforme Rozenfeld et. al. (2006).
Osborn (1957) comenta que existem quatro regras principais para a realização
efetiva do Brainstorming, são elas:
 Críticas não são necessárias. O intuito é evitar o bloqueio da imaginação,
para almejar o maior número de ideias possíveis para o problema;
 Pensamento livre. Aceitar qualquer tipo de ideia, mesmo sendo a mais
incoerente possível para aquele problema;
 Quantidade é necessária. O maior número de ideias aumenta a chance de
se encontrar a melhor; e
 Encontrar combinações e melhorias. Possibilita que o colaborador
complemente a sua linha de pensamento para aperfeiçoar as ideias já
existentes.
Rozenfeld et. al (2006) também citam algumas vantagens desta ferramenta,
são elas:
 Alta chance de resolução do problema;
 Baixo custo;
 Melhoria da relação e da comunicação entre os colaboradores;
 Estímulo da criatividade; e
 Melhoria do ambiente organizacional.
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2.5 SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL E OS DESPERDÍCIOS
Amorim (2014) revela que nos últimos 20 anos a construção civil no Brasil
cresceu 74,25%. Revela ainda que o consumo de material em 1994 era de 25,3
milhões de toneladas por ano e que em 2013 esse número chegou a 70,9 milhões.
Esse volume representa um crescimento de consumo de 180,33% nesse período.
Em pesquisa, o Sinduscon – SP (2014) revela que o setor da construção civil é
fundamental para o desenvolvimento do país e que em 2014 foi responsável por
promover mais de 2,3 milhões de empregos diretos e indiretos. Em compensação é
um dos setores que mais consome recursos naturais no Brasil, sendo estimado que
75% do que é retirado do meio ambiente é utilizado na construção civil.
Segundo Alves (2010), a construção civil afeta diretamente a capacidade de
produção do país e o bem-estar social, pois envolve recursos necessários de natureza
quantitativa e qualitativa. Desta forma é essencial que existam esforços para a
otimização do processo de construção a fim de que se combatam as perdas, os
desperdícios do processo e que se busque soluções que tragam resultados que
favoreçam também as construtoras, tornando-as mais competitivas no mercado.
2.5.1 Dados sobre os Desperdícios na Construção Civil
Segundo Pinto (1995), a construção civil é destaque por apresentar os maiores
desperdícios dos setores da economia, chegando a índices de mais de 30% em
materiais e mão de obra desperdiçados durante o processo de construção. Nas
últimas décadas houve muitos investimentos para que esse índice de desperdício
fosse diminuído, mas os mesmos ainda continuam altos. Segundo o autor, o
desperdício em custos chega a aumentar 6%, em média, os valores de construção e
em 20%, a quantidade de material.
Vargas (1997) constata dados preocupantes sobre o tempo de perda de mão
de obra dos operários que pode chegar até 50% do tempo total. Além disso, 30% dos
tijolos e elementos que compõe a vedação acabam se tornando entulho. Desta forma
reforça-se a necessidade de melhorias nesse setor.
2.5.2 Principais Formas de Desperdício na Execução de Obras
Para um maior entendimento sobre as perdas que ocorrem na construção civil,
Formoso (1996) separa-as segundo os seguintes fatores: sua natureza, sua origem e

28

seu controle. Tudo isso se resume de forma simplificada no desperdício da mão de
obra e no desperdício de materiais.
A obra de Tacla (1984) define que o desperdício de material engloba tanto os
entulhos quanto os materiais utilizados na construção. O entulho se caracteriza como
sendo o material que deixa a obra e não é utilizado novamente na mesma, por
exemplo: argamassa, ferro, concreto, blocos, madeira, gesso, etc. Já os desperdícios
que estão relacionados à obra dizem respeito ao excesso de material que é utilizado
e não é percebido.
Em relação à mão de obra, conforme Tacla (1984), esse desperdício está
relacionado aos tempos que os operários gastam na obra e que não incorporam valor
no produto final. Esses desperdícios estão normalmente relacionados ao tempo de
retrabalho, ao tempo de espera, ao tempo de transporte, entre outros.
Shingo (1996) classifica as perdas segundo o seu controle, de acordo com seu
nível de aceitabilidade. Desta forma as perdas se dividem em: perdas inevitáveis, que
são aceitáveis e que são utilizadas como investimentos, pois elas ocorrem para que
haja no futuro uma economia maior; e perdas evitáveis, que acabam sendo
consequência de um processo ruim ou com qualidade baixa, onde os recursos não
são utilizados de maneira adequada.
Pinto (1995) afirma que as perdas por origem podem estar tanto relacionadas
ao próprio processo de produção quanto ao processo que antecede à execução:
planejamento, fabricação dos materiais, projeto, suprimentos, entre outros. Isso é
ilustrado na Figura 2.

Figura 2 - Perdas por origem
Fonte: Pinto (1995).
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A figura 2 mostra o processo da execução de alguma atividade interna como
recebimento, estocagem, transporte interno e produção. E também identifica processo
externos diretamente relacionados como planejamento, suprimentos, fabricação de
materiais, recursos humanos e projeto. O intuito da Figura 2 é mostrar que as
atividades envolvidas estão sujeitas a haver perdas, principalmente pela a origem de
cada uma delas.

2.6 LEAN COSTRUCTION
O Lean Construction, traduzido para o português como construção enxuta, foi
criado em 1992 pelo finlandês Laury Koskela com o seu trabalho “ Application of the
new production philosophy in the construction industry”. Este trabalho foi considerado
uma revolução na construção civil por apresentar uma nova concepção em relação às
obras, que normalmente apresentavam muitas perdas e desperdícios em seus
processos.
Segundo Conte (2003), um aspecto relevante no trabalho de Koskela (1992)
foi que seu trabalho conseguiu promover a criação da organização International Group
for Lean Construction (IGLC) que é responsável pela divulgação desse novo conceito
em diversos países, entre eles Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e Brasil.
Segundo Conte (2003), o modelo de Koskela (1992), o Lean Construction, a
partir de 1996 foi aplicado no Brasil em mais de vinte empresas do ramo de construção
civil. O modelo foi empregado principalmente no PCP, na área financeira e na cadeia
de suprimentos da empresa.
Koskela (1992) afirma que a construção enxuta possui os mesmos objetivos da
produção enxuta, eliminando perdas, diminuindo tempo de ciclo e reduzindo a
variabilidade.
Nakagawa e Shimizu (2004) relatam que mesmo os dois conceitos, produção
enxuta e construção enxuta, apresentando o mesmo objetivo, a redução de
desperdícios em geral, também possuem algumas diferenças que tornam a aplicação
do conceito Lean mais complexo na construção civil. As diferenças são:
 Volume de produção: na produção industrial existem diversos produtos a
serem considerados e na construção civil se considera apenas um produto;
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 Diferentes ambientes: a construção civil está à mercê de condições
climáticas por se trabalhar a céu aberto, enquanto na manufatura isso não
ocorre; e
 Rotatividade dos colaboradores: enquanto na construção civil a rotatividade
é alta e varia de acordo com o tipo de obra, na manufatura isso acontece
com menor intensidade.
Koskela (1992) apresentou ao processo um modelo de fluxo de materiais para
a construção enxuta, no qual engloba diversas atividades que podem ou não agregar
valor ao produto final, como, por exemplo: movimentos, esperas, processamento e
inspeção do material, conforme representado na Figura 3. Essas atividades são
aplicadas desde o recebimento da matéria-prima até a finalização do produto
acabado.

Figura 3 - Modelo de processos na construção enxuta
Fonte: Adaptado Koskela (1992).

2.6.1 Princípios do Lean Construction
A construção enxuta, de acordo com Koskela (1992), se baseia em onze
princípios que tendem a otimizar o processo de construção e a reduzir especialmente
os desperdícios como paradas, perdas de materiais, reprocessos e atividades que não
agregam valor, entre outros.
i.

Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor
Este primeiro princípio é fundamental, pois ajuda a reduzir desperdícios

gerados pelos fluxos de materiais, pessoas, informações, etc. Através de uma
logística interna e replanejamento do espaço físico, é possível minimizar as rotas e as
distâncias. Assim se reduz as atividades de movimento desnecessárias dos
colaboradores da empresa que não agregam valor ao produto final. (KOSKELA,1992).
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ii.

Aumentar o valor do produto através da consideração das necessidades do cliente
Está relacionado ao atendimento aos requisitos dos clientes externos, dos

clientes que irão adquirir o produto final e dos clientes internos, ou seja, dos
colaboradores que trabalham na obra. Consequentemente o valor é gerado pelo
atendimento das necessidades dos clientes, não se diferenciando se é para atender
uma etapa da produção requerida pelos clientes internos ou se é para atender alguma
exigência dos consumidores finais (KOSKELA,1992).
iii. Reduzir a variabilidade
A existência deste terceiro princípio está relacionada diretamente ao aumento
do tempo de ciclo do processo e, com isso, a um aumento significativo das atividades
que não agregam valor. Para evitar esta variabilidade, a padronização seria um dos
melhores recursos, pois aumentaria a qualidade e, consequentemente, o processo
ficaria mais controlado (KOSKELA,1992).
Isatto (2000) relata que existem alguns tipos de variabilidade, entre eles:
 Variabilidade da demanda;
 Variabilidade dos materiais; e
 Variabilidade do processo.

iv. Reduzir o tempo de ciclo
O tempo de ciclo é soma entre os tempos de movimentação, esperas,
processamento e inspeção, ou seja, o tempo total que o produto leva para ser feito.
Este princípio está fortemente relacionado à filosofia enxuta, onde o conceito Just in
Time é aplicado para sincronizar melhor os fluxos de materiais para que não haja
interferência direta da variabilidade da demanda (KOSKELA, 1992).
v.

Simplificar através da redução do número de passos ou partes
Este princípio se baseia na redução de etapas do processo ao qual o produto

deve ser submetido. Isso é necessário pois, quanto maior for o número de etapas,
maior será o número de atividades que não agregam valor (ISATTO, 2000). Com um
bom planejamento e criatividade é possível simplificar diversas etapas dos processos,
sejam elas para agilizar procedimentos de operação da obra ou para agilizar questões
burocráticas, por exemplo.
vi. Aumentar a flexibilidade na execução do produto
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Aumentar a flexibilidade está relacionado à capacidade do produto de se
adaptar a diferentes situações sem que haja a necessidade de aumentar os custos do
produto final. Com isso, a combinação ou a flexibilidade dos produtos pode diminuir o
tempo de ciclo e deixar a execução do processo mais eficaz e eficiente (KOSKELA,
1992).
vii. Aumentar a transparência do processo
Isatto (2000) relata que existem algumas maneiras para deixar o processo mais
transparente, sendo elas:
 Remoção de obstáculos visuais;
 Utilização de dispositivos visuais;
 Utilização de indicadores de desempenho; e
 Utilização de programas de melhorias para organização e limpeza.
Aumentando a transparência dos processos é possível reduzir a ocorrência de
falhas, pois com o processo mais compreensível fica mais fácil a identificação dos
problemas durante as etapas em que as atividades são executadas (KOSKELA,
1992).
viii. Focar o controle no processo global
Segundo Bernardes (2003), este princípio considera a cadeia dos processos
referente ao produto como um todo, para poder proporcionar uma visão mais ampla
para que os desperdícios possam ser melhor identificados ao longo da cadeia de uma
maneira eficaz. A implementação deste princípio pode ser facilitada através da
integração de diferentes níveis de planejamento.
ix. Introduzir melhoria contínua ao processo
A melhoria contínua deve ser sempre praticada, pois sempre haverá melhorias
a serem realizadas para otimizar o processo, diminuir os desperdícios e reduzir as
atividades que não agregam valor ao produto. Através do trabalho em equipe e de um
bom gerenciamento é possível que este princípio seja bem aplicado na construção
(ISATTO, 2000).
x.

Manter o equilíbrio entre melhorias nos fluxos e nas conversões
Segundo Koskela (1992) para este princípio é importante haver uma harmonia

entre as melhorias nos fluxos e nas conversões, pois quanto mais desenvolvido for o
projeto, maior será o impacto que as melhorias irão causar. E também deve-se
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ressaltar que quando houver maiores desperdícios, mais vantajosos serão os
benefícios das melhorias do fluxo.
xi. Fazer benchmarking
Este princípio se baseia na busca por melhores práticas que outras empresas
utilizam. Desta forma a organização vai garantir uma melhor competitividade no
mercado e maior eficiência em seus processos produtivos e que, consequentemente,
ajudam a contribuir com a redução dos desperdícios (KOSKELA, 1992).

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO
Com a finalização deste capitulo o primeiro objetivo específico do presente
trabalho foi concluído através da identificação das ferramentas do sistema Lean
Manufacturing que podem ser aplicadas na construção civil, além de contribuir para o
melhor entendimento do mesmo.
A partir da identificação das ferramentas que podem ser aplicadas na construção
civil, foi contextualizado informações a respeito dos desperdícios e suas principais
formas de desperdícios durante a sua respectiva execução.
No final desse capitulo, a metodologia Lean Construction é contextualizada
desde a sua criação até a identificação dos seus princípios que serão executados
posteriormente nesse trabalho
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3 METODOLOGIA

O presente trabalho adotou a classificação de pesquisa de formato de
abordagem do problema, objetivos e procedimento técnicos. Portando, o presente
trabalho é de natureza aplicada, pois o seu direcionamento é focado em adquirir
conhecimento que poderá ser utilizado na aplicação prática e na resolução de
possíveis problemas enfrentados pela organização envolvida (SILVA E MENEZES,
2005).
Em relação à forma de abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa, pois
serão utilizadas análise documental e entrevistas para a coletas de dados, sem que
haja a necessidade de utilização de técnicas e métodos estatísticos.
Os objetivos do presente trabalho seguem a pesquisa exploratória, pois através
de pesquisas bibliográficas é possível obter uma maior familiaridade com o tema
abordado no estudo.
Em relação ao procedimento técnico, é do tipo estudo de caso, pois de acordo
com Silva e Menezes (2005) o estudo de caso averigua um fenômeno atual dentro de
um contexto de realidade que permite uma análise detalhada dos processos da
organização em estudo.
A metodologia presente neste trabalho foi realizada em cinco etapas, as quais
podem ser melhor compreendidas visualizando-se a Figura 4, apresentada a seguir.

Figura 4 - Fluxograma das etapas da metodologia
Fonte: Autoria própria (2016).
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A seguir serão detalhadas as atividades que acompanharam cada uma destas
fases.

3.1 FASE 1: REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
O referencial bibliográfico neste trabalho é de grande importância, pois a partir
dele é que as ferramentas e os principais conceitos do assunto abordado podem ser
melhores compreendidos e estudados.
Para a realização do levantamento bibliográfico primeiramente foi realizada
uma busca por artigos que possuem uma boa qualificação mundial e que abordam o
tema de maneira clara e objetiva. Para complementar o material encontrado nos
artigos foram utilizados livros, dissertações e teses.
Após a coleta do material, foram definidos os tópicos abordados, através da
relevância dos mesmos com o trabalho em questão. Em relação às palavras chaves,
estas foram definidas através de busca por filtros e classificadas de acordo com o
número de artigos que estavam sendo encontrados com a pesquisa. E após este
processo, as palavras chaves foram: produção enxuta, construção civil e desperdícios.
O resultado desta fase é o referencial bibliográfico exposto no presente trabalho no
segundo Capítulo, o qual serviu de embasamento teórico para o restante do trabalho,
incluindo as visitas a campo.
Durante a realização deste foi possível concluir um dos objetivos específicos, o
qual consistiu na identificação de ferramentas do sistema Lean Manufacturing que
podem ser aplicadas na construção civil.

3.2 FASE 2: IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL
A identificação do cenário atual é válida, pois o trabalho tem como objetivo
propor melhorias que reduzam os desperdícios gerados decorrente do processo.
A empresa em estudo foi diagnosticada em relação a atual situação a partir de
visitas, questionários e reuniões envolvendo alguns membros da alta direção e
colaboradores. O primeiro passo foi a utilização de um questionário, o qual pode ser
visualizado no Apêndice A, aplicado ao diretor da empresa. Através desses
diagnósticos foram constatados alguns problemas relacionados ao processo
produtivo, gestão dos materiais, padronização das atividades e espaço físico.
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Porém, para saber se essas propostas de melhorias seriam viáveis, foi
necessária a coleta de mais dados e informações. Desta forma, com o apoio do
engenheiro e do mestre de obra foi realizada uma nova visita à obra, com intuito de
coletar dados mais precisos e entender melhor os pontos de dificuldades decorrente
do processo. Na Fase 4 serão demonstrados os cenários atuais com maiores detalhes
e, em seguida, serão discutidas situações de melhorias.
Portando nesta etapa foi realizado um diagnóstico da situação atual da
empresa junto à direção e aos engenheiros responsáveis pela obra, onde foram
identificados os gargalos e as atividades que desperdiçam recursos de tempo e de
materiais. Isso tudo com intuito de conhecer melhor o processo e as ferramentas
utilizadas pela organização. A partir disso, foi realizada uma análise geral e foi feito o
mapeamento das atividades que poderiam ser melhoradas com a implementação das
ferramentas em estudo.

3.3 FASE 3: COLETA DE DADOS
Para esse trabalho, a empresa escolhida para a aplicação da teoria estudada
foi uma construtora, de pequeno porte, localizada na cidade de Campinas, no interior
do estado de São Paulo.
A empresa está atualmente construindo duas torres residenciais na cidade e foi
nessa obra que os diagnósticos e a implantação das melhorias foram realizados.
Para a coleta de dados, foram realizadas diversas visitas na empresa, tanto na
obra, quanto no setor gerencial, com intuito de adquirir informações relevantes para
as análises futuras. Foram entrevistados: o diretor da empresa, os colaboradores e os
engenheiros responsáveis para o melhor entendimento da filosofia e dos
procedimentos que a empresa utiliza para conduzir corretamente o andamento da
obra.
Na primeira visita à empresa, houve uma reunião informal com o diretor para
conhecer a estrutura física e gerencial da organização. Nessa reunião foram
apresentados os princípios da filosofia Lean e quais os benefícios que os mesmos
poderiam levar para a empresa. Também foi apresentado pelo diretor o sistema de
gerenciamento da empresa e o local da construção.
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A partir desses fatos, foi realizada uma breve análise preliminar dos processos
da construção, do espaço físico e dos sistemas de gerenciamento da empresa para
verificar se seria possível propor melhorias com a implementação da filosofia Lean.
Tratando-se de uma empresa de pequeno porte, onde o conceito Lean ainda
não havia sido estudado nem implementado, e por possuir livre acesso às informações
com o apoio da gerência, ficou nítido que a empresa estava à disposição para receber
esse estudo de melhorias. Ficou claro também que a empresa possuía uma estrutura
adequada e viável para o desenvolvimento desse trabalho.
Através da realização desta fase o segundo objetivo específico de coletar
dados referentes aos processos de uma empresa de construção civil foi atingido.
Esses dados serviram como base principalmente para as análises e propostas de
melhorias.

3.4 FASE 4: IDENTIFICAÇÃO E PROPOSTAS DE MELHORIAS
As propostas decorrem dos conceitos estudados no referencial bibliográfico,
principalmente dos onze princípios do Lean Construction, os quais estruturaram a
busca por pontos de melhoria. Os onze princípios contribuíram como uma orientação,
para encontrar na empresa de construção civil oportunidades de melhorias e avaliar
aspectos que talvez sem eles não serão avaliados.
Através de visitas técnicas, reuniões com os engenheiros responsáveis e com
a orientação dos onze princípios do Lean Construction foi possível identificar diversos
pontos de melhorias referente a gestão e no processo das atividades.
Desta forma, a realização desta fase teve o intuito de identificar oportunidades
de melhorias, apresentando conceitos diferenciados, ferramentas e técnicas que
possibilitam reduzir os seus desperdícios.
Com a realização desta fase dois objetivos foram cumpridos, o geral e um dos
específicos. Isso se deu através de propostas de melhorias que demonstram a
aplicabilidade dos conceitos Lean, além de tais propostas reduzirem os desperdícios
utilizando ferramentas deste conceito em uma pequena empresa do setor de
construção civil.
No Capítulo 4 serão detalhados os princípios da filosofia Lean Construction
aplicados à empresa em estudo.
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4 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION

Ao longo deste capítulo são feitas descrições detalhadas da aplicação dos onze
princípios da filosofia Lean Construction. Foram feitas análises a fim de verificar o
alinhamento das atividades da empresa em relação a cada um dos 11 princípios.
Foram identificadas situações nas quais se observou que a empresa, mesmo sem a
fundamentação teórica, já atendia determinados princípios da filosofia. Em outras
ocasiões foram feitas propostas de melhoria, sendo que algumas dessas melhorias
propostas foram implementadas.

4.1 A EMPRESA
Localizada na região de Campinas, no interior de São Paulo, a construtora de
pequeno porte realiza parcerias com outras construtoras para construir novos
empreendimentos do segmento. Atualmente a cerca de 8 colaboradores fixos na
empresa responsáveis por diferentes áreas de atuação como planejamento, compras,
processo, administração e novos negócios.
A empresa está consolidada no mercado há mais de 25 anos e possui uma
vasta experiência nesse segmento. A construtora juntamente com outras construtoras
gerencia em média cerca de 3 empreendimentos por ano. Esses empreendimentos
na maioria das vezes são edifícios residências.

4.2 REDUZIR A PARCELA DE ATIVIDADES QUE NÃO AGREGAM VALOR
4.2.1 Modificação do Layout
Com intuito de reduzir as atividades que não agregam valor, foi estudado o
deslocamento dos colaboradores no layout atual da obra.
No layout atual foi diagnosticado que os colaboradores perdiam muito tempo
para se dirigir ao local onde a matéria prima ficava armazenada. Outro fator observado
foi a distância que os materiais se encontravam da execução da obra, principalmente
elementos que possuem um alto giro de reposição, como os agregados e placas de
concretos. A Figura 5 mostra o layout atual do canteiro de obra.
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Figura 5 - Layout atual
Fonte: Autoria própria (2016).

Como pode ser observado na figura, os materiais estão dispersos e localizados
longe do canteiro de construção. Isso dificulta o acesso e faz com que os
colaboradores percam tempo de serviço para abastecer as operações necessárias
para o desenvolvimento da obra.
Na Figura 6 é apresentado o mapeamento do canteiro analisado.

Figura 6 - Mapeamento do layout
Fonte: Autoria própria (2016).
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Na Figura 6 foi realizado um mapeamento do layout referente a Figura 5 é
possível visualizar onde estão armazenados os suprimentos e onde são realizadas as
operações.
Após o mapeamento do layout foi proposto um novo posicionamento dos
elementos, de acordo com a Figura 7. Isso teve o intuito de melhorar o fluxo de entrada
e saída dos materiais, tanto para abastecer a obra em si quanto para recebimento de
matéria prima dos fornecedores.

Figura 7 - Mapeamento do novo layout
Fonte: Autoria própria (2016).

Nessa proposta de modificação do arranjo físico foi utilizado o critério do maior
fluxo de movimentação, em ordem de maior fluxo: almoxarifado, ensacaria, blocos e
pré-moldados, arames e agregados. A proposta foi deixar os locais de
armazenamento desses materiais com maior volume de movimentação mais próximo
ao acesso do edifício. Já os materiais a serem descartados, no caso do
posicionamento da caçamba, o critério foi deixá-los o mais próximo do local de saída
da obra.
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4.2.2 Programa 5S
No canteiro de obras foi possível identificar diversos pontos de melhorias.
Devido à falta do programa 5S, em alguns lugares havia a demarcação com a
identificação do local de cada material, porém em outros lugares não havia
sinalização, principalmente no almoxarifado e na ensacaria. Foram encontrados
diversos materiais espalhados na obra, sem identificação, impossibilitando saber se
eram materiais conformes ou materiais a serem descartados. As imagens
apresentadas nas Figuras 8, 9, 10 e 11, ilustram algumas situações encontradas no
canteiro de obra.
Na Figura 8 são mostrados materiais não conformes despejados em lugares
inadequados.

Figura 8 - Materiais não conforme colocados em lugar inadequado
Fonte: Autoria própria (2016).

Diante desta figura pode-se observar que os materiais estão dispostos de
maneira irregular, prejudicando a imagem da obra, gerando esforços desnecessários
aos colaboradores e também podendo causar acidentes de trabalho.
Na Figura 9 podem ser vistos diferentes materiais misturados e sem
identificação, como diferentes tipos barras de aço.
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Figura 9 - Barras de aço misturadas e sem etiqueta de identificação
Fonte: Autoria própria (2016).

Na Figura 9 podem ser vistas barras de aços misturadas de diferentes ligas e
formatos, dificultando a escolha do material correto para determinada operação.
A Figura 10 apresenta a área de armazenamento de agregados sem
demarcação e com materiais misturados.

Figura 10 - Área de armazenamento dos materiais
Fonte: Autoria própria (2016).
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Na Figura 10 encontram-se materiais misturados e sem identificação, o que
dificulta identificar quais materiais seriam necessários para uma determinada
atividade.
Prateleiras sem conter a identificação dos materiais podem ser observadas na
Figura 11.

Figura 11 - Almoxarifado com prateleiras sem identificação
Fonte: Autoria própria (2016).

Na Figura 11 podem ser vistos materiais com os mesmos princípios
armazenados em diferentes prateleiras dificultando o seu respectivo conhecimento do
local o qual acaba impactando na eficiência do processo final.
A partir desses fatos, foi proposta a implementação do Programa 5S seguindo
os cinco princípios descritos na bibliografia desse estudo. Todavia, após a sugestão
dessa metodologia, algumas medidas foram implementadas imediatamente. As
propostas oferecidas foram:
1. Identificar e armazenar os materiais em determinados locais com sua
respectiva identificação, com intuito de organizar o ambiente e de reduzir o
tempo perdido;
2. Utilizar o senso de limpeza para criar disciplina em seus colaboradores e
manter os locais limpos para poder identificar possíveis focos de vazamentos
ou falhas recorrentes dos processos;
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3. Descartar os materiais desnecessários para a operação com intuito de
utilizar somente o que for necessário para cada atividade;
4. Realizar auditorias internas para verificar se as medidas estão sendo
seguidas; e
5. Envolver a alta gerência para cobrar uma nota satisfatória de seus
subordinados.

4.3 AUMENTAR O VALOR DO PRODUTO
O aumento do valor do produto está diretamente relacionado à necessidade de
atendimento dos requisitos dos clientes. Com o intuito de atender essa necessidade,
na obra em estudo utiliza-se de um documento de Verificação e Liberação de Serviço
(VLS). Tal documento serve para verificar se os processos realizados estão conforme
o padrão de qualidade estabelecido pela organização. Dessa maneira é possível
garantir que o processo antecessor não irá influenciar ou prejudicar o processo
predecessor, aumentando assim o valor e a qualidade do produto final. Evita-se por
exemplo, medidas fora de tolerância, serviços incompletos entre outros.
Uma proposta de melhoria seria a implementação de auditorias internas
focadas diretamente na liberação dos serviços. Isso se justifica pois é uma atividade
muito crítica para a organização e, assim, há a necessidade de cuidados pois pode
prejudicar o planejamento, a qualidade e o desenvolvimento dos processos seguintes
caso haja algum problema na atividade antecessora.
A auditoria interna serviria para haver certeza de que o procedimento está
sendo realizado da maneira correta e que as atividades executadas estão seguindo
os parâmetros da qualidade. Essa auditoria interna poderia ser realizada através de
uma ficha de liberação de serviço concluído, conforme a Figura 12.
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Figura 12 - Ficha de liberação de serviço concluído
Fonte: Autoria própria (2016).

Na ficha de liberação de serviço concluído há alguns campos onde deve-se
identificar o setor, o responsável pelo mesmo, o processo que pretende ser liberado e
alguns pontos que devem ser auditados para garantir o bom funcionamento do
mesmo.
Na obra em estudo um dos fatores do planejamento extremamente importante
para aumentar o valor do produto é a definição do cronograma da obra. Isso pois
quando o cliente final decide comprar um imóvel, ele tende a seguir estreitamente o
prazo de entrega desse imóvel. Portanto, se o prazo de entrega do imóvel for seguido
corretamente, maior será a satisfação do cliente em relação à empresa, que no caso
poderia aumentar o valor do produto por apresentar corretamente a data de entrega
do imóvel.
No intuito de suprir as necessidades dos clientes, o planejamento da obra é
revisado toda a semana visando garantir o cumprimento dos prazos descritos no
cronograma, conforme ilustra a Figura 13.
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Figura 13 - Gestão das atividades do cronograma
Fonte: Autoria própria (2016).

O cronograma mostra o gerenciamento atual realizado pela construtora das
atividades, o início das atividades, a previsão do término, quais as atividades
predecessoras e sucessoras que estão relacionadas e qual a empresa terceirizada
que irá prestar o serviço, caso necessário.

4.4 REDUZIR A VARIABILIDADE
Na obra foi constatado que não havia inspeção do material no recebimento do
mesmo, apenas durante a execução do processo de construção pelo colaborador
responsável. Dessa maneira o tempo de atividade fica mais elevado, o que não agrega
valor e aumenta a variabilidade do processo. Com o intuito de reduzir esse problema,
foi proposto o seguinte estrutura de gestão de recebimento de materiais:


Um colaborador fica responsável por receber o material e analisar se há algum
tipo de não conformidade, desde sacos de areia rasgados até blocos trincados;



No caso da construção civil, onde os materiais normalmente são recebidos em
grandes quantidades, o colaborador deve coletar uma quantidade de amostras
proporcional a quantidade total de material entregue para ser usado para
análise. Caso umas dessas amostras coletadas apresentar qualquer tipo de
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não conformidade, o lote referente a ela deve ser bloqueado e inspecionando
por completo;


Os materiais não conformes deverão ser separados e devolvidos aos
fornecedores. Ao devolver o material, os fornecedores perdem pontos na sua
avaliação de confiabilidade e se o fornecedor atingir uma determinada
pontuação, ele pode ser substituído por outro.
Através dessa nova forma de gestão, os fornecedores deverão se preocupar

mais em enviar somente produtos conformes. Assim a obra terá um controle melhor
sobre as matérias-primas que estão sendo usadas durante os processos, o que
reduzirá a parcela das atividades que não agregam valor. Isso porque o colaborador
que está executando o processo não precisará destinar tanto tempo para essa
verificação, gerando melhoria na qualidade no final do processo.
A Figura 14 mostra a ficha de verificação do material de entrada que o
colaborador deve preencher ao receber o material do fornecedor.

Figura 14 - Ficha de verificação
Fonte: Autoria própria (2016).

Na ficha de verificação do material de entrada consta o material recebido, seu
respectivo fornecedor, o número do lote, a quantidade, o responsável pela liberação
do lote e qual a quantidade liberada para atender o setor requisitante.
Em relação a variabilidade da execução das atividades, a grande incidência é
voltada às falhas de planejamento, isso ocorre normalmente quando um processo
antecessor atrasa, por algum motivo, o processo sucessor. Para amenizar ou evitar
esse problema deve-se utilizar o documento VLS citado anteriormente.
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4.5 REDUZIR O TEMPO DE CICLO
Com o intuito de reduzir o tempo de ciclo de operação foi proposta a
implementação dos trabalhos padronizados nos postos de trabalhos. Isso visa
melhorar a eficiência da operação durante a realização da mesma, evitando
desperdiçar tempo com atividades fora do padrão. O trabalho padronizado orienta o
colaborador a executar os procedimentos na sequência correta, a conhecer a maneira
adequada de se realizar a atividade e a ter conhecimento do que está sendo feito.
O colaborador treinado e com os padrões bem definidos de realização de suas
atividades consegue reduzir o tempo de ciclo e melhorar a eficiência do processo em
si.
Além de reduzir o tempo de ciclo, a padronização das atividades orienta o
treinamento de novos colaboradores e ajuda a prevenir possíveis falhas que antes
eram causadas por procedimentos fora dos padrões. A Figura 15 exemplifica uma
proposta de padronização para uma das atividades da obra.
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Figura 15 - Trabalho padronizado - gesso liso
Fonte: Autoria própria (2016).
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O documento do trabalho padronizado proposto na Figura 15 contém as
informações de o que, como e o por que as atividades devem ser realizadas. Possui:
o tempo médio de cada operação; ilustrações de orientações relacionadas ao número
da atividade descrita; os equipamentos de proteção individuais que devem ser usados;
a matéria-prima necessária; e observações importantes durante o processo para
evitar acidentes ou problemas de qualidade.
Na construção em estudo percebeu-se uma alta quantidade de material
disposto no local da atividade e que muitas vezes não era necessário. Nessas
situações era empregado esforço pelo transbordo que não agregava valor ao
processo. A partir dessa análise foi proposta uma melhoria que consiste em
armazenar no local somente a quantidade de material necessária para a execução
das atividades. A proposta ainda sugere que esses materiais sejam separados no
local de recebimento e, futuramente, destinados aos postos de trabalho. Os materiais
serão enviados apenas no momento em que forem solicitados e na quantidade
necessária a cada posto de trabalho, seguindo o sistema Just in Time. Com isso o
colaborador gasta menos tempo com as atividades que não agregam valor, ocorrendo
melhora no planejamento e redução do desperdício de materiais.
As Figuras 16 e 17 ilustram a separação dos materiais nas quantidades
corretas para serem utilizados em uma determinada área.

Figura 16 - Blocos separados em pallets
Fonte: Autoria própria (2016).
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Figura 17 - Cimento separado na quantidade correta
Fonte: Autoria própria (2016).

Em ambas as figuras, nota-se a separação das quantidades corretas dos
materiais e armazenados em locais pré-definidos.
No ramo de construção civil o índice de absenteísmo é muito elevado. Na
maioria das vezes, o colaborador que faltou é substituído por outro profissional que
não possui as mesmas habilidades e competências para continuar com a respectiva
atividade. Na obra foi constatada uma planilha de controle onde eram exibidos os
treinamentos e as competências de cada profissional, inclusive os aspectos mais
relevantes de cada um de acordo com a Figura 18.

Figura 18 - Planilha de competências da equipe
Fonte: Autoria própria (2016).
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Porém esse documento está em vigor somente para a equipe de engenharia e
da alta administração. Com intuito de utilizar um colaborador com as competências e
habilidades necessária para cobrir a falta do colaborador faltante, foi proposta a
utilização do mesmo documento para todos os colaboradores de todos os setores.
Dessa forma o colaborador que faltou seria substituído por um colaborador
competente que manteria ou reduziria o templo de ciclo daquela operação.

4.6 SIMPLIFICAR ATRAVÉS DA REDUÇÃO DO NÚMERO DE PASSOS
Neste princípio o foco é reduzir o número de passos, seja na forma de gestão
ou na própria execução dos processos de construção. Ao se reduzir o número de
passos a empresa aumenta sua eficiência no processo e otimiza o tempo que não
agrega valor ao seu produto final.
Na empresa em estudo, foram encontradas algumas atividades que antes do
estudo demoravam muito mais tempo a serem realizadas, isso só foi possível com o
agrupamento e redução do número de passos das atividades envolvidas.
Um exemplo encontrado na obra, realizado pela própria equipe, foi a produção
de vergas pré-moldadas para a estrutura das janelas. Anteriormente, para a
construção das mesmas era necessário construir canaletas de madeira acima e
abaixo da janela, depois colocar armação de aço, preencher com o concreto liquido,
ou graute, e esperar a secagem por completo de mais ou menos uma semana.
Utilizando vergas pré-moldadas o tempo é otimizado, pois é eliminado o tempo
de secagem do graute na estrutura da janela. Antes de construir a estrutura da janela,
todo o processo de confecção das vergas é realizado paralelamente em outro lugar e,
quando é feita a construção da estrutura, não há perda de tempo por esperas
desnecessárias.
Na Figura 19 é mostrada a localização da verga inferior (contra verga) na
estrutura da janela.
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Figura 19 - Verga inferior instalada na janela
Fonte: Autoria própria (2016).

Outro processo cujos passos foram reduzidos e implementado por iniciativa da
própria construtora foi a amarração dos blocos para a construção das paredes.
Anteriormente os blocos eram amarrados com barras de aço e graute para unir a
próxima fiada, ou fileira de blocos. Além de haver perda de tempo no posicionamento
das barras de aço, a qualidade também poderia ser comprometida, pois a chance de
haver fissuras seria maior pelo fato de as barras de aço serem colocadas a cada cinco
fiadas. Na obra em estudo, esse processo é realizado de outra maneira. As
amarrações dos blocos são presas com telas de aço e graute. Diferentemente do
processo que utiliza barras de aço, as telas de aço são colocadas em cada fiada, o
que garante melhor amarração dos blocos, melhora a qualidade evitando fissuras e
não há o desperdício de tempo no posicionamento das barras de aço. A Figura 20
ilustra a amarração dos blocos utilizando as telas de aço.

Figura 20 - Telas de aço nos blocos para a amarração
Fonte: Autoria própria (2016).
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4.7 AUMENTAR A FLEXIBILIDADE NA EXECUÇÃO DO PRODUTO
No aumento da flexibilidade da execução do produto a obra em estudo conta
com um sistema de pacotes personalizados que podem ser inseridos de acordo com
a necessidade do cliente. São eles:
 Piso de porcelanato ao invés do piso de cerâmica padrão;
 Aumento da área da suíte principal, reduzindo o tamanho da sala;
 Open kitchen, na qual a parede de divisão entre a sala e a cozinha é retirada
parcialmente para deixar os dois ambientes mais amplos e interligados;
 Fechamento da sacada com vidro antirruído para aumentar a área de
aproveitamento do imóvel; e
 Acabamento com gesso diferenciado, com a utilização de drywall e estrutura
para as luminárias.
Esses pacotes acabam sendo um diferencial em relação ao mercado e, além
de aumentar o valor do produto final, também aumentam a flexibilidade do imóvel,
impactando diretamente no marketing e na venda do produto final.
Outro fator que deixa o empreendimento mais flexível é alteração do layout
padrão, onde o cliente pode solicitar a remoção ou a inserção de paredes ao longo do
imóvel. O imóvel padrão conta com dois dormitórios e um banheiro. Como uma opção
ao consumidor final, é possível criar uma única suíte com um closet.
Aumentando a flexibilidade do produto, sendo com pacotes ou alterações
estruturais, o empreendimento ganha valor em relação ao cliente, pois torna-se um
ambiente que satisfaz a vontade e as necessidades do mesmo. Dessa maneira o
cliente fica disposto a pagar mais pelo empreendimento por atender suas
necessidades e exceder as suas expectativas.

4.8 AUMENTAR A TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO
A transparência do processo é importante para uma boa gestão, pois além de
orientar melhor os colaboradores, ajuda também a evitar possíveis falhas decorrente
do processo e a melhorar o fluxo ou a troca de informação entre os setores envolvidos.
A obra em estudo exibe diversos indicadores e documentos para todos os
funcionários, porém muitos não compreendem as informações, tornando-se apenas
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ilustrações de acordo com a Figura 21, que mostra diferentes informações de diversas
áreas de atuação da empresa em estudo.

Figura 21 - Quadro informativo
Fonte: Autoria própria (2016).

A utilização de gráficos também dificulta a compreensão das pessoas com nível
de instrução mais baixos representado na Figura 22.

Figura 22 - Painel do planejamento de obra
Fonte: Autoria própria (2016).

A partir dessa análise foi sugerido uma proposta onde cada setor tenha a
gestão visual de acordo com seus interesses e necessidades, apresentando
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documentos compatíveis com o nível de conhecimento requerido. A utilização de
quadros informativos dedicados a cada setor de acordo com o público alvo visa evitar
as dificuldades de interpretação das informações.
Assim a gestão visual com indicadores, metas e documentos se tornaria mais
efetiva e cada colaborador conseguiria compreender as informações repassadas,
diferentemente do sistema anterior que concentrava as diversas informações de
diferentes áreas em um único quadro.
Com a utilização correta desses quadros em cada setor, será possível a melhor
compreensão dos colaboradores em relação aos documentos, indicadores e metas. A
partir dessa compreensão os colaboradores acabam sendo estimulados, pois
conseguem entender as metas e, assim, podem buscar otimizar a eficiência da
operação com o objetivo de melhorar esses indicadores.
A metodologia 5S, sugerida nos tópicos anteriores, além de contribuir com a
organização, limpeza e disciplina também contribui para a transparência do processo.
Isso pois as áreas de armazenagem passam a ser demarcadas e identificadas com
etiquetas o que contribui para otimizar a gestão visual do da organização estudada.
Com o intuito de melhorar a transparência do processo, como forma de
sugestão, devem ser implementadas reuniões rápidas e diárias com todos os
colaboradores e envolvidos para discutir problemas e deixar todos cientes a respeitos
de novos acontecimentos ou mudanças no decorrer dos processos. Dessa forma, os
colaboradores estarão envolvidos e conseguirão visualizar os processos de uma
forma mais clara e mais compreensível.

4.9 FOCAR O CONTROLE NO PROCESSO GLOBAL
Na obra foi constatada a falta de uma gestão na área de controle da qualidade
em relação aos seus fornecedores. Para melhorar o sistema já existente foi proposta
a inserção de um acompanhamento do fornecedor em relação ao seu produto ou
serviço prestado.
Como citado anteriormente, os fornecedores seriam avaliados e seriam
utilizados como critérios de avaliação: a qualidade do serviço ou do produto; o prazo
de entrega; o atendimento; a segurança; a limpeza; e os desperdícios decorrentes do
serviço prestado ou em seu processo. Após serem avaliados nesses critérios com
notas de 1 a 5 pontos, onde 1 ponto significa ruim e 5 pontos significa excelente, são
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somadas todas as notas e, através de uma média aritmética simples, são ranqueados
os fornecedores conforme as melhores pontuações. A partir dessa pontuação, o
fornecedor que apresentar a melhor nota possui a vantagem de priorização de serviço
quando houver mais de uma empresa concorrendo ao respectivo serviço.
Um exemplo de controle da avaliação dos fornecedores pode ser visto na
Figura 23.

Figura 23 - Planilha de avaliação dos fornecedores
Fonte: Autoria própria (2016).

Focando no controle do processo de uma maneira global, é de extrema
importância que os fornecedores estejam aliados à organização, cumprindo os
parâmetros da qualidade e os prazos de entrega dos materiais.
Um dos maiores problemas decorrentes do atraso do planejamento é a falta de
controle da cadeia como um todo, desde grandes fornecedores de matéria prima até
pequenos serviços terceirizados realizados na obra. Melhorando o gerenciamento da
gestão dos fornecedores, o próximo passo seria cuidar dos transportes em geral e das
empresas terceirizadas prestadoras de serviço, na tentativa de reduzir os
desperdícios, melhorar a qualidade e a eficiência.

4.10 INTRODUZIR MELHORIAS CONTÍNUAS AO PROCESSO
Durante as visitas não foi detectado nenhum programa ou sugestões
relacionadas às melhorias. Então, em busca da melhoria contínua do processo, foi
sugerida a implementação de um programa de ideias no qual todos os colaboradores
podem expor sua sugestão de melhoria para otimizar ou reduzir desperdícios
decorrente dos processos da construção.
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O programa de ideias proposto funcionaria da seguinte maneira:


O colaborador, ao encontrar uma oportunidade de melhoria em alguma
atividade, deve preencher a ficha de sugestão de ideias, de acordo com a
Figura 24, expondo a sua sugestão de melhoria;



Uma equipe multidisciplinar formada por engenheiros, mestre de obras,
funcionários administrativos e alguns colaboradores da obra, tem a função de
verificar cada sugestão e analisar a sua viabilidade;



Após a análise de viabilidade, o colaborador deve ser informado em um prazo
não muito longo, se a sua sugestão irá ser implementada ou não. Caso a
sugestão seja reprovada, a equipe multidisciplinar deve justificar o porquê da
não aprovação da mesma. Caso a sugestão seja aprovada, o colaborador
recebe um bônus financeiro em seu salário;



No final de cada mês deve ser realizada uma reunião para se determinar qual
será a melhor ideia, a qual resultará em uma bonificação ainda maior para o
respectivo autor;



Como um fechamento anual, deve ser realizada outra reunião envolvendo a
alta gerência, para selecionar a melhor dentre as vencedoras de cada mês. O
contribuinte que vencer deve receber um bônus adicional, ainda maior que as
demais bonificações.

Figura 24 - Ficha de sugestão de ideias
Fonte: Autoria própria (2016).
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A ideia principal da criação desse programa é incentivar os colaboradores a
desenvolver uma cultura de sempre buscar melhorias para otimizar o processo e
reduzir os desperdícios.
Outras áreas que devem sempre focar a melhoria contínua são as áreas de
planejamento e engenharia. Na obra em estudo existem diversos planos de ações
para as atividades que devem ser realizadas pelos colaboradores com o intuito de
proporcionar a melhoria em geral da gestão, da administração e do processo em si. A
cada três meses é realizada uma reunião com a alta direção para apresentar um
projeto de melhoria que tenha sido realizado como forma de comprimento de umas
das metas que cada setor deve almejar.

4.11 MANTER EQUILÍBRIO ENTRE FLUXOS E CONVERSÕES
Segundo este princípio, o fluxo dos materiais no canteiro de obras deve ser
otimizado com o intuito de evitar esforços além do necessário ao processo.
Objetivando reduzir as atividades que não agregam valor, foi realizado um fluxograma
do processo de uma atividade selecionada. Foi escolhida a atividade de confecção e
inserção do gesso para realizar uma análise e definir os procedimentos de melhoria,
de acordo com a Figura 25.

Figura 25 - Fluxograma da confecção e inserção do gesso
Fonte: Autoria própria (2016)
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A partir do mapeamento do fluxograma, pode-se quantificar e analisar quantas
atividades de transporte, armazenagem, inspeção e espera o produto teve que passar
para concluir o processo final.
Para melhorar o fluxo, primeiramente deve-se reduzir a parcela de perdas
referente às atividades de transporte. Isso pode ser realizado através da união dessas
atividades para ganhar tempo, evitar desperdícios e manter o equilíbrio.
Após reduzir as perdas na atividade de transporte, deve-se focar na atividade
de armazenagem para também reduzi-la, diminuindo as perdas e otimizando o fluxo.
Essa atividade pode ser reduzida utilizando o conceito Just in Time, onde deve haver
apenas a quantidade necessária e na hora necessária. Assim, mesmo que haja a
atividade de armazenagem, não deverá haver muitos componentes, o que facilita o
fluxo no decorrer do processo.

4.12 FAZER BENCHMARKING
O engenheiro responsável informou que em obras anteriores, gastava-se muito
tempo com as concretagens das lajes nos andares, pois para concretar cada andar
era necessário transportar o concreto através de carriolas. Esse método envolvia
esforços extras e perda de tempo. A partir desta situação a empresa criou uma
solução com uma empresa parceira, que havia enfrentado o mesmo tipo de problema.
Assim, na obra visitada, foi realizada a instalação de um sistema de bombeamento do
concreto através de um cano para os andares, diretamente da área externa da obra,
pelo caminhão betoneira. Tal solução já estava presente na obra antes do início deste
estudo. Na Figura 26 pode ser vista parte do sistema de bombeamento, mais
especificamente a tubulação de captação de concreto do caminhão betoneira.
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Figura 26 - Cano de ligação entre o caminhão de concreto e a obra
Fonte: Autoria própria (2016).

O caminhão betoneira se posiciona ao lado da obra, atrás do tapume metálico,
e o concreto é bombeado para os andares, conforme ilustra a Figura 27.

Figura 27 - Estrutura para direcionar o cano para os andares superiores
Fonte: Autoria própria (2016)

Com esse sistema houve um aumento da eficiência do processo, diminuindo
as parcelas que não agregam valor ao produto. Também houve redução dos esforços
desnecessários dos colaboradores por conta do transporte do concreto em carrinhos.
Sendo assim, um excelente Poka Yoke para facilitar e contornar o problema de
desperdício de tempo.
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No ramo de construção civil é de extrema importância que as empresas
parceiras se ajudem para reduzir o alto índice de desperdícios decorrentes do
processo. A partir desse fato foi sugerido que os representantes de cada uma das
empresas parceiras se reúnam pelo menos uma vez por mês para compartilharem
lições aprendidas e possíveis focos de problemas encontrados, visando que todos se
ajudem na tarefa de encontrar possíveis soluções para os problemas.

4.13 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO
Como pôde ser visto ao longo deste capítulo, baseando-se no que foi
apresentado no referencial bibliográfico sobre Lean Construction, gestão visual, 5S,
entre outras ferramentas e técnicas, foi analisado o cenário encontrado durante as
visitas e, diante do mesmo, foram apresentadas propostas de melhorias, tanto dos
processos operacionais quanto dos gerenciais.
Com a apresentação das oportunidades de melhorias, foi atingido o objetivo
geral, o qual tinha o intuito de propor melhorias que pudessem reduzir os desperdícios
na empresa de construção civil. Além do objetivo geral do trabalho, o terceiro objetivo
específico também foi atingido através das mudanças propostas com a aplicação dos
conceitos Lean e seus respectivos benefícios.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a sugestão de aplicação dos onze princípios descritos no capítulo
anterior, as propostas foram avaliadas pelos membros da equipe da empresa em
estudo e discutidos se seriam viáveis ou não para o presente momento.
De acordo com o diretor e o engenheiro supervisor, quatro melhorias se
destacaram, para as quais a implementação seria mais viável para o atual momento
sem impactar diretamente nos orçamentos da empresa. Os detalhes são fornecidos a
seguir.

5.2 MODIFICAÇÃO DO LAYOUT
Essa proposta foi avaliada e realmente foi constatado, segundo o engenheiro,
que a mudança do layout influenciaria no processo, reduzindo o tempo gasto de
deslocamento dos colaboradores e dos materiais. Apesar de ter sido aprovada a
implementação dessa melhoria, na atual situação não foi implementada pelo fato de
não se tornar viável financeiramente para a organização as mudanças físicas das
estruturas presentes.
A melhoria não foi implementada, porém a proposta de organizar melhor o
layout de acordo com o fluxo será utilizada nas fases inicias dos novos projetos e
empreendimento futuros da empresa.

5.3 PROGRAMA 5S
Segundo o engenheiro e o mestre de obra, a implementação desse programa
seria viável e importante, tendo em vista a crescente quantidade de materiais a serem
armazenados e descartados no decorrer da obra. Outro fator relevante discutido em
reuniões anteriores, era que eles precisavam melhorar de alguma forma a disciplina
de seus colaboradores, para garantir a ordem, a organização e cumprimento das
medidas determinadas.
Após a avaliação do cenário descrito no Capítulo 4, a proposta foi
implementada e obteve-se os seguintes resultados:
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1) Separação dos materiais e locais de armazenamento com etiquetas visíveis
de identificação. A nova situação pode ser observada nas Figuras 28, 29,
30 e 31.

Figura 28 - Armazenamento de cal hidratada com etiqueta de identificação
Fonte: Autoria própria (2016).

Figura 29 - Armazenamento dos arames recozidos com etiqueta de identificação
Fonte: Autoria própria (2016).
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Figura 30 - Pré-moldados com etiqueta de identificação
Fonte: Autoria própria (2016).

Figura 31 - Etiquetas de identificação inseridas no almoxarifado
Fonte: Autoria própria (2016).

Nas Figuras 28, 29, 30 e 31 nota-se a separação dos materiais nos locais
corretos com a respectiva identificação adequada. Como no caso dos aços, dos
pré-moldados e de cal hidratada. Na Figura 31, além da separação dos materiais nas
prateleiras corretamente há inserção de etiquetas em cada prateleira para
identificação dos mesmos.
2) Utilização de coleta seletiva e de locais adequados de armazenamento, com
o objetivo de praticar a disciplina dos colaboradores e melhorar a
organização.
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A caçamba e as lixeiras de coleta seletiva já haviam sido inseridas por iniciativa
da própria construtora, porém não havia a prática da disciplina de seus respectivos
colaboradores. A partir disso, alguns resultados podem ser notados nas Figuras 32 e
33, onde os resíduos são depositados corretamente em lugares apropriados.

Figura 32 - Recipientes de coleta seletiva
Fonte: Autoria própria (2016).

Figura 33 - Caçamba para coleta de resíduos sólidos
Fonte: Autoria própria (2016).

Nas figuras anteriores nota-se tanto a caçamba quanto o lixo de coleta seletiva
sendo utilizado corretamente. Isso diferentemente das situações anteriores, onde os
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resíduos eram despejados em torno dos mesmos prejudicando a imagem e
aumentado as atividades que não agregam valor para a obra. No caso a limpeza das
áreas que não deveriam conter esses resíduos.

5.4 TRABALHO PADRONIZADO
De acordo com a equipe, o modelo de trabalho padronizado apresentado, além
de servir como padronização das atividades para melhorar o tempo de ciclo do
processo, servirá também como um padrão para auxiliar no planejamento da obra.
Isso porque as atividades passaram a ter um tempo de ciclo mais coerente,
diferentemente do método anterior que era estimado de maneira inadequado.
A

empresa

destinou

um

estagiário

que

ficará

reemposável

pelo

desenvolvimento desses documentos seguindo o modelo proposto, para que até o
final da obra esse processo de padronização seja concluído e, assim, seja utilizado
nos demais empreendimentos.

5.5 GERENCIAMENTO DOS FORNECEDORES
Outra proposta que chamou a atenção da equipe foi relacionada à melhoria da
gestão dos fornecedores. Isso pois, de acordo com os setores de compras e
qualidade, muitos pedidos realizados não vinham na data de entrega correta,
materiais não eram entregue nas quantidades solicitadas e havia vários produtos com
defeitos de qualidade, além de outros problemas.
Tendo em vista essa situação a proposta foi implementada. Com o auxílio de
um quadro, mostrado na Figura 34, os fornecedores passaram a ser gerenciados,
seguindo uma sistemática de pontuação na qual, de acordo com o grau de satisfação,
é atribuída uma nota a cada fornecedor.
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Figura 34 - Quadro de avaliação dos fornecedores
Fonte: Autoria própria (2016).

No quadro de avaliação dos fornecedores representado na Figura 34 constam
as empresas avaliadas em relação a qualidade, prazo, atendimento, segurança do
serviço, limpeza e quantidade de desperdícios gerados. Os ícones verdes
representados na figura, simbolizam que o fornecedor atendeu aos requisitos; os
ícones amarelos indicam que são necessárias algumas correções; os ícones
vermelhos indicam que a empresa correspondente não atendeu corretamente aos
requisitos.

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO
Nesse capítulo foi apresentado as melhorias que se destacaram e que
contribuíram de alguma maneira para a empresa em estudo. Considerando a sua
implementação, houve algumas dificuldades encontradas durante a sua respectiva
implementação como o envolvimento dos colaboradores em realizar corretamente os
procedimentos que foram a eles repassados.
Porém como em toda a empresa haverá dificuldades a serem enfrentadas, é
necessário que a alta gerência se certifique que a sua equipe esteja envolvida e
contribuindo para o bom funcionamento do mesmo.
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O capítulo mostra as principais atividades implementadas que trouxeram
melhorias e redução de desperdícios a empresa onde o estudo foi realizado.
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6 CONCLUSÕES

Esse trabalho teve o intuito de verificar quais conceitos de produção enxuta
poderiam reduzir os desperdícios gerados de uma pequena empresa do setor de
construção civil.
O objetivo geral foi atendido, visto que foram propostas melhorias que podem
reduzir os desperdícios utilizando ferramentas da filosofia Lean em uma pequena
empresa do setor de construção civil. Isso ocorreu através das etapas descritas na
metodologia do presente trabalho, onde foram diagnosticados os problemas e foram
propostas melhorias, de acordo com os conceitos da filosofia Lean.
Em relação aos objetivos específicos, todos foram alcançados. O primeiro
objetivo especifico, identificar as ferramentas do sistema Lean Manufacturing que
podem ser aplicadas na construção civil, foi alcançado através do referencial
bibliográfico, onde a filosofia Lean Construction sugeria quais ferramentas poderiam
ser aplicadas.
Coletar e analisar dados referente aos processos de uma empresa de
construção civil em busca de possíveis melhorias, o segundo objetivo especifico, foi
cumprindo através das etapas da metodologia do Capítulo 3, a qual envolveu reuniões
com a equipe e entrevistas em diferentes áreas.
O último objetivo especifico, propor mudanças que demonstrassem a aplicação
dos conceitos Lean e seus respectivos benefícios, também foi alcançado e pode ser
visualizado no capítulo dos resultados e discussões.
Pode-se concluir que, em geral, o presente trabalho promoveu contribuições
importantes para a empresa estudada. Isso é evidenciado pela receptividade às
propostas por parte da equipe responsável pela obra. Algumas das sugestões foram
implementadas imediatamente e outras, embora economicamente inviáveis para a
obra em curso, serão implementadas nos próximos empreendimentos da empresa.
Conclui-se então que os conceitos de produção enxuta adaptados à construção
civil, o Lean Construction, são bastante úteis para as empresas do setor, mesmo as
de menor porte. Isso pois, independentemente da situação do setor da construção
civil, em alta ou em crise, sempre haverá a tentativa de redução de desperdícios e
melhorias em geral.
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Como sugestão para futuros trabalhos, pode-se considerar a implementação
dos demais princípios mencionados, bem como o acompanhamento dos resultados e
a descrição dos resultados obtidos.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
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1. Na construtora, quais são as maiores dificuldades/ problemas encontrados no dia a
dia da empresa?
RESPOSTA: As maiores dificuldades da empresa estão relacionadas ao controle,
controle de materiais, de andamento da obra, dos custos. Além disso, existe
dificuldade na interação entre as áreas (obra e administrativo), em muitos casos
ocorrem atrasos de contratações.
2. Durante o processo de construção, qual atividade e setor da empresa em que ocorre
o gargalo (atividade mais lenta e que tem papel fundamental no processo como um
todo?
RESPOSTA: Compra de materiais (chegada de material na obra) e controle de
estoque (pedir com antecedência o que vai faltar). Além disso, existem problemas com
os próprios funcionários e empreiteiros, que faltam ou não cumprem o cronograma
estabelecido.
3. Já ouviu falar da metodologia Lean e seus benefícios? Existe alguma ferramenta
ou prática aplicada atualmente na empresa em relação a essa metodologia?
RESPOSTA: Sim, porém não é utilizada atualmente na construtora.
4. Quais fatores influenciam diretamente nos desperdícios gerais da empresa
(desperdícios gerais: tempo, dinheiro, qualidade, etc.
RESPOSTA: Falta de planejamento para compras e contratações, mão de obra pouco
qualificada, falta de controle de estoque, etc.
5. Em relação aos colaboradores da obra, como que está a questão em relação a alta
rotatividade de profissionais desse setor? Existe alguma tática da empresa para
manter esses funcionários? (Bonificação, reconhecimento, motivação, etc.)
RESPOSTA: Rotatividade elevada e no momento não há nenhum programa de
bonificação, somente presentes no final do ano.
6. Como são gerenciados os estoques? Os estoques são reduzidos ou possuem uma
alta quantidade de materiais? Já ocorreu parada de produção por conta de falta de
materiais?
RESPOSTA: Geralmente são reduzidos e ocorrem de serem maiores por alguma
vantagem comercial na aquisição. Já sim, a obra em alguns momentos para por falta
de material. Raramente, mas acontece.
7. Em relação à capacitação dos colaboradores da obra, existem treinamentos ou
trabalhos padronizados para auxiliá-los?
RESPOSTA: Sim, existe, porém, nem todos têm acesso e a linguagem do documento
está de maneira formal, dificultando a compreensão.
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8. Já foi realizado algum estudo em relação ao deslocamento dos colaboradores da
obra para reduzir as distâncias percorridas e aumentar a produtividade?
RESPOSTA: Sim, através da elaboração do canteiro de obra. Porém durante a obra
não foram feitos estudos específicos para comprovação da efetividade da disposição
inicial (apenas aquilo que é de bom senso dos operários)
9. Quando algum colaborador falta, é fácil encontrar um substituto na própria equipe?
Existe alguma gestão relacionado a matriz habilidade versus competência?
RESPOSTA: Raramente, pois devido ao momento econômico do país trabalhamos
com estrutura enxuta (não há funcionários reservas). Então, se algum deles falta, pode
afetar sim a produtividade do dia.
10. Como funciona o controle de qualidade, são feitos testes em amostras para saber
se o lote está de acordo com as especificações ou só são encontradas essas não
conformidades durante o processo?
RESPOSTA: Sim, em relação ao controle tecnológico são feitos de acordo com norma
técnica, em relação ao controle de qualidade de processos, apenas o que é específico
da construtora.
11. Em relação as matérias-primas, elas são facilmente identificadas pelos
colaboradores durante as atividades? Existe lugares específicos para determinados
materiais ou em diferentes períodos de tempos eles mudam a posição de
armazenamento desses materiais?
RESPOSTA: Sim, normalmente no canteiro de obra os materiais são armazenados
no mesmo local e podem se deslocar futuramente devido à necessidade de
construção ou para agilizar o processo.
12. Existe algum controle dos materiais para cada atividade? Por exemplo, quando se
está construindo uma parede, como se faz para que não faltem tijolos?
RESPOSTA: Sim, durante a fase de planejamento todos esses quantitativos são
levantados e diariamente é feito o acompanhamento de obra, porém não existe
documento para o acompanhamento diário.
13. Existe algum programa de melhoria contínua na empresa?
RESPOSTA: Não no momento, apenas reuniões de forma corretiva.
14. O fluxograma do processo é bem definido com todas as etapas de cada processo?
RESPOSTA: Não, algumas atividades não possuem o processo bem definido.

15. Já ouviu falar da ferramenta 5S? Em algum lugar é aplicado na empresa?
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RESPOSTA: Sim, porém não aplicamos.
16. São realizadas auditorias internas e externas em relação às atividades/operações,
não pela norma de construção, apenas um controle se as atividades estão sendo bem
executadas e se o local está organizado /limpo?
RESPOSTA: Sim, é aplicável. Porém necessita de alguns pontos de melhoria.

