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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar os resultados da implementação de 

práticas da filosofia de Lean Construction (construção enxuta) por meio de um estudo de 

caso de uma obra residencial em Goiânia durante o período de oito meses. O autor deste 

trabalho, estagiário da obra na época da realização deste estudo, foi o responsável pela 

aplicação da metodologia de pesquisa, coleta e análise de dados. Para isso, foi elaborada 

uma metodologia para implementação das práticas lean composta de quatro etapas: 

diagnóstico inicial da obra, desenvolvimento do plano de ação lean, aplicação do plano de 

ação lean e coleta e análise de dados após a implementação das práticas lean. Detectou-se 

que para a aplicação plena dos conceitos da filosofia lean na indústria da construção civil, a 

obra precisa ter um planejamento consolidado de serviços e canteiro, além de um controle 

eficiente dos serviços executados em obra. É a partir dessas práticas que se pode ter 

eficiência na aplicação da filosofia enxuta de produção, assim como na aplicação das 

ferramentas lean. 

 

Palavras-chave: Lean Construction, metodologia PPC, planejamento, controle de produção, 

desperdícios, melhoria, implementação. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo, é feita a contextualização e justificativa quanto à relevância da 

implementação das práticas lean em canteiros de obra, levando-se em conta a realidade da 

indústria da construção civil no Brasil. Além disso, são mostrados os objetivos geral e 

específicos deste trabalho, assim como a estrutura do mesmo. 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A indústria da construção civil compõe uma parcela importante da economia 

brasileira, representando uma parcela significativa do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. 

Isso se justifica pelo fato da construção pertencer a um setor que necessita de elevados 

custos de produção para gerar seu produto final, tanto em termos de mão de obra quanto de 

materiais. 

O mercado brasileiro experimentou em seus últimos anos um elevado crescimento. 

Isso ocorreu graças a diversos fatores, dentre eles, ações governamentais que resultaram 

na estabilidade da economia, por meio do êxito da política monetária adotada pelos últimos 

governos brasileiros, além da abertura de capital de várias empresas do setor de 

construção, gerando grandes volumes de recursos destinados a obras em várias regiões do 

país. Soma-se a esses fatores as demandas do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), às obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 e ao Programa Minha Casa Minha Vida, 

do Governo Federal. A união desses e outros fatores fez o setor da Construção Civil em 

menos de 10 anos aumentar sua participação no PIB de 4,7% para os atuais 5,7% (DIEESE, 

2012). 

Esse cenário de crescimento faz o ambiente empresarial mudar e se tornar cada 

vez mais competitivo, fazendo com que as empresas do setor da construção procurem 

novas maneiras de se manterem competitivas no mercado, reduzindo custos e conquistando 

o mercado com produtos mais inovadores e que representem melhor as necessidades dos 

clientes.  

Uma das alternativas que algumas empresas adotaram para aumentarem sua 

competitividade e presença no mercado foi a introdução da filosofia Lean Construction 

(Construção Enxuta) em seus processos, tanto nas áreas de projeto e planejamento de 

obra, quanto na execução das mesmas. Trata-se de uma adaptação à construção civil dos 
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preceitos e conceitos do Sistema Toyota de Produção, desenvolvido no Japão no pós 

Segunda Guerra Mundial especificamente na produção industrial automobilística. Esse 

sistema é um método para eliminação de desperdícios e aumento da produtividade, no qual 

o desperdício se refere a todos os elementos da produção que só aumentam o custo, sem 

agregação de valor (OHNO, 1997). 

A Produção Enxuta se adéqua às necessidades da indústria da construção civil 

brasileira de forma propícia devido às características que essa indústria possui. A 

construção civil brasileira não seguiu a evolução que as indústrias de bens de consumo 

sofreram no século XX e início do século XXI. Essa indústria é caracterizada pela excessiva 

informalidade dos procedimentos e padrões construtivos, precariedade na qualificação de 

mão de obra, escassez de profissionais preparados para desempenhar suas funções, 

dificuldade na mudança de velhos padrões e metodologias ultrapassadas, além do caráter 

extremamente artesanal de vários serviços, que consequentemente dependem em grande 

parte do funcionário executor dos mesmos.  

Segundo Dacol (1996), o processo produtivo no Brasil é composto pela 

miscigenação de procedimentos artesanais com a mecanização parcial e divisão do 

trabalho. A mecanização é comumente considerada como a substituição do homem pela 

máquina nas atividades mais pesadas. 

Todas essas características contribuem para ações de improvisação, que fazem 

aumentar as atividades que não agregam valor ao produto final e que elevam seus custos. 

Elas levam a perdas por retrabalhos, transporte, armazenamento, estoque, dentre outros 

tipos de perdas, que as atitudes da filosofia de Construção Enxuta auxiliam a combater e 

eliminar. 

Segundo Koskela (1992), a grande contribuição da Lean Construction para a 

indústria da Construção Civil é o entendimento de que o sequenciamento da produção na 

Construção Civil vai além de uma sucessão de atividades de conversão, levando à tona 

todas as atividades de apoio (fluxo), como atividades de transporte, de espera e de 

inspeção. 

A filosofia enxuta analisa os processos construtivos e separa as atividades que 

agregam valor ao produto final e as que não agregam, para que esses últimos processos se 

tornem visíveis e possíveis de serem minimizados ou eliminados. A base do sistema enxuto 

é o binômio TQC / JIT (Controle de Qualidade Total / Just in time – no momento certo), cujo 

objetivo básico é reduzir custos e aumentar a competitividade no mercado, que deram 

origem aos outros pilares do sistema enxuto, que serão abordados ao longo deste trabalho. 
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1.2. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os efeitos da aplicação de práticas de Construção Enxuta, com foco no 

planejamento e controle de obra, por meio de um estudo de caso em uma obra localizada na 

cidade de Goiânia, identificando seus impactos no layout, na logística do canteiro e na 

produtividade da mão de obra. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar um diagnóstico da obra, analisando o layout do canteiro de obras, equipes, 

planejamento de compras e aquisições e estoques; 

 Analisar os impactos da implantação das práticas lean por meio da avaliação e 

evolução do indicador PPC; 

 Propor a construção da ferramenta Linha de Balanço para melhoria do planejamento 

e controle de obra. 

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho é composto de cinco capítulos, 

além deste primeiro capítulo. 

No capítulo 2, é feito um histórico do surgimento da Lean Construction, partindo do 

surgimento dos conceitos da Produção Enxuta, no Japão após a Segunda Guerra Mundial, 

dentro da indústria automobilística, que deu origem ao Sistema Toyota de Produção, até o 

surgimento da Lean Construction, a partir da apropriação desses conceitos e aplicação na 

indústria da construção civil, por Koskela (1992). Além disso, são caracterizadas as perdas 

segundo o Sistema Toyota de Produção, que são fundamentais na análise dos processos e 

na racionalização dos mesmos. Também são abordados os princípios da Lean Construction, 

que possuem o objetivo de atingir suas duas premissas: a eliminação dos desperdícios e 

aumento da produtividade da mão de obra. 

Ainda no capítulo 2, são abordados também os conceitos de planejamento de 

longo, médio e curto prazos, que norteiam todas as ações e planos de ataque da obra, além 

da metodologia de Percentual Planejado Concluído (PPC) e da linha de balanço, que são 
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duas ferramentas importantes que operacionalizam os conceitos abordados no 

planejamento de obras, nos horizontes de curto e longo prazos, respectivamente. 

A partir dos conceitos apresentados no capítulo 2, o capítulo 3 aborda a 

metodologia da pesquisa. São caracterizados o objeto de estudo e os motivos que levaram 

a escolha da obra para este estudo. A obra estudada também é caracterizada, assim como 

as etapas para aplicação da metodologia, dividida em fase de diagnóstico inicial da obra, 

desenvolvimento do plano de ação lean, aplicação do plano de ação lean e coleta e análise 

de dados após a implementação das práticas lean. 

O capítulo 4 aborda a análise dos resultados, obtidos a partir da execução das 

etapas descritas na metodologia, e então são medidos os impactos dessas ações no 

período estudado, em termos de análise dos tempos de ciclo para execução dos serviços e 

análise das restrições para o cumprimento da programação dos serviços. 

Por fim, o capítulo 5 apresenta as conclusões deste trabalho, e realiza uma análise 

crítica quanto às condições necessárias para a implementação bem sucedida de ações lean 

nos canteiros de obra. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Neste capítulo, são abordados os temas relevantes ao estudo de caso, desde o 

surgimento da Produção Enxuta no Japão após o fim da Segunda Guerra Mundial, através 

do Sistema Toyota de Produção (STP), até sua adaptação à indústria da Construção Civil, 

segundo trabalhos de Koskela (1992) e outros pesquisadores. Além disso, são 

apresentadas algumas teorias de planejamento de obras, que norteiam ações lean no 

canteiro. 

 

2.1. A PRODUÇÃO ENXUTA 

 

A Produção Enxuta, assim batizada por Krafcik (1988), trata-se dos princípios 

manufatureiros desenvolvidos no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, que têm como 

principal objetivo a redução dos custos de produção na cadeia produtiva por meio da 

eliminação dos desperdícios. 

Entende-se por desperdício quaisquer processos ou ações que não agreguem valor 

ao produto final, ou como sendo qualquer quantidade além do mínimo necessário de 

equipamentos, materiais, componentes e tempo de trabalho absolutamente essencial à 

produção (HAY, 1992). 

A filosofia de produção enxuta surgiu mais especificamente na empresa 

automobilística Toyota, em meados da década de 1950. Nessa época, o Japão como um 

todo enfrentava uma séria crise econômica, gerada pelo fim da guerra. A indústria japonesa, 

segundo relatos de Sayer e Walker (1992), tinha uma grande disparidade quantitativa em 

relação à indústria americana, a ponto do produto de apenas um dia e meio de trabalho na 

indústria americana equivaler a toda produção anual japonesa. Logo, a Toyota precisava 

alcançar a eficiência e a redução de custos não pelas economias de larga escala, mas por 

outros elementos da produção manufatureira. 

Ohno (1997) relata também que a produtividade japonesa era muito inferior à dos 

americanos, a ponto de serem de nove a dez vezes menos produtivos do que os 

americanos. Isso se justificava por práticas manufatureiras inadequadas, que levavam ao 

desperdício. Assim, reduzindo ou eliminando todos os desperdícios, a produção de 

automóveis seria possível no Japão. 
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Outro fator que contribuiu para a busca por novos métodos de produção mais 

racionalizados na Toyota foi a meta colocada pelo então presidente da Toyota, Kiichiro 

Toyoda, em 1945, de alcançar a produção dos Estados Unidos em três anos. Gerou-se a 

necessidade de se conhecer os métodos americanos de produção, porém estes não foram 

copiados, mas sim adaptados à realidade japonesa (OHNO, 1997). 

Assim foi criado o Sistema Toyota de Produção, baseado na ideia de que a 

eliminação total dos desperdícios é o caminho para o crescimento da produtividade da mão 

de obra. Os dois pilares que sustentam esse sistema de produção são: Just in Time e a 

Autonomação. 

A metodologia Just in time trata-se do fornecimento de partes corretas necessárias 

a um processo de fluxo no momento em que são necessárias e apenas na quantidade 

necessária. Para esse processo ter sucesso, o sistema de produção deve ser pensado de 

maneira inversa, ou seja, a partir de uma demanda preexistente, são dadas as ordens de 

fabricação. Logo, o cliente do processo “puxa” a produção, enquanto que a indústria de 

produção em massa “empurra” a produção para fora da fábrica. A indústria tem o objetivo de 

atender às demandas do cliente, e assim, solicitando produção somente com o pedido dos 

clientes. Esse sistema evita a superprodução e atende às demandas dos clientes no início 

do processo. 

O princípio da Autonomação, outro pilar do Sistema Toyota de Produção, é a 

capacidade de parar um processo autonomamente assim que uma falha ocorra, evitando 

assim a produção de produtos defeituosos, que são também fontes de desperdício. Mesmo 

em uma linha de produção operada manualmente, os próprios operadores são capazes de 

parar a linha de produção para corrigir, ou para prevenir, uma possível falha no processo 

(OHNO, 1997). 

 

2.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PERDAS SEGUNDO O STP 

 

As perdas nos processos são os principais fatores que contribuem para a redução 

do valor agregado dos produtos e para o aumento do custo final dos mesmos devido a 

inclusão de etapas de fluxo, que não agregam valor ao produto final. Assim, Ohno (1997) e 

Shingo (1996) realizaram estudos para identificar os tipos de perda que são passíveis de 

ocorrerem em processos industriais de manufatura. Essas perdas constituem as “7 Grandes 

Perdas” que são explicitadas a seguir. 
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A primeira grande perda é a perda por superprodução, que se caracteriza por uma 

produção superior à necessária, ou pela produção em excesso por antecipação. Essa última 

serve para suprir demandas extras, pedidos urgentes, e para manter a taxa de operação das 

máquinas. A superprodução é o primeiro tipo de perda no Sistema Toyota de Produção a 

ser eliminado, já que essa perda esconde outros tipos de perda, como perdas por produtos 

defeituosos e perdas decorrentes da espera do processo e espera. 

As perdas por espera são as perdas caracterizadas quando um conjunto de itens 

não processados aguarda o processamento, inspeção ou transporte de um conjunto de itens 

subsequente. Essas perdas estão diretamente associadas à sincronização e nivelamento do 

fluxo de produção, cuja falha acarreta espera por parte dos operários e, consequentemente, 

gera queda na taxa de utilização das máquinas. 

Perdas por transporte são as perdas que ocorrem quando a etapa de transporte 

não agrega valor ao produto final, mas sim apenas custo. A redução desse tipo de perda 

está relacionada à máxima eliminação da movimentação de insumos. Isso só é obtido com o 

melhoramento do layout do ambiente de trabalho e estoques, a fim de eliminar esses custos 

com transporte, em conjunto com melhorias no trabalho de transporte. 

As perdas por processamento em si são as perdas que ocorrem quando são 

executadas atividades desnecessárias, que não contribuem para aumento do valor 

agregado do produto final, durante a fase de processamento, visando atribuir ao produto 

características de qualidade que são exigidas. Essas perdas podem ser eliminadas 

questionando a necessidade de produção de cada produto, analisando se isso realmente irá 

agregar o valor que o cliente necessita ao produto final. 

Perdas nos estoque ocorrem quando existem materiais no almoxarifado em níveis 

elevados desnecessariamente. Os estoques são gerados justamente pela falta de sincronia 

entre o prazo de entrega do pedido e o prazo de produção. A sincronização, por sua vez, é 

resultado do nivelamento da produção, que dá fluidez ao processo de produção. 

As perdas por movimentação ocorrem quando são executadas movimentações 

desnecessárias por parte dos operários durante a execução de seus serviços. Normalmente, 

essas perdas não são facilmente identificadas pela falta de padronização de operações, 

sendo que essa padronização é essencial para a racionalização dos movimentos dos 

trabalhadores. 

As perdas por elaboração de produtos defeituosos ocorrem quando são fabricados 

produtos que não atendem às especificações ou requisitos de qualidade especificados em 

projeto. Essas perdas são atenuadas com inspeções para prevenir erros, ou seja, feitas 
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antes dos mesmos serem efetuados, dando retorno para as equipes para identificar e 

solucionar as causas desses erros. Os sistemas de controle de qualidade são grandes 

responsáveis pela diminuição e atenuação dessas perdas. 

 

2.3. O SURGIMENTO DA LEAN CONSTRUCTION 

 

A inexistência de materiais e estudos acadêmicos sobre a aplicação da filosofia 

lean na construção civil foi um fator que impulsionou Koskela (1992) a desenvolver um novo 

conceito, que adequava as características de produção enxuta à construção civil. Assim, a 

Lean Construction (Construção Enxuta) surgiu a partir da Produção Enxuta, que introduziu 

um novo paradigma de entendimento dos processos produtivos do setor de construção civil. 

A filosofia gerencial tradicional define a produção como um conjunto de atividades 

de conversão, ou seja, atividades que transformam insumos em produtos intermediários ou 

finais, como ilustra a Figura 2.1. Por isso, essa filosofia também é chamada de Modelo de 

Conversão (FORMOSO, 2002).  

Figura 2.1: Modelo de processo na filosofia gerencial tradicional (fonte: FORMOSO, 2002) 

 

 

Este modelo gerencial pode ser subdividido em subprocessos de conversão, que 

são explicitados nos orçamentos tradicionais das empresas, apresentando a sequencia de 

etapas e subetapas que agregam valor ao produto final. Sendo assim, para diminuir os 

custos globais de um processo, são focados os esforços simplesmente em minimizar os 

custos de conversão deste subprocesso. O valor final do produto é dado em função dos 

custos de seus insumos apenas.  

Isso é uma desvantagem, porque há uma parcela de atividades que fazem parte 

dos processos de conversão, porém não são consideradas nesses custos. Segundo Isatto et 

al, (2000), estima-se que mais de dois terços do tempo gasto pelos operários em obras são 

alocados em atividades que não agregam valor ao produto final, tais como transporte, 
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espera por material, retrabalhos, dentre outras atividades. Por isso, o controle de produção 

tende a ser focado apenas nas atividades que agregam valor, e não no sistema de produção 

como um todo, para melhorar também a eficiência dos fluxos. A não consideração das 

necessidades dos clientes, tanto finais quanto internos, resulta também na execução com 

grande eficiência de produtos inadequados.  

O modelo de processo da Construção Enxuta inclui no processo de análise de 

custos e processos também o fluxo de materiais, além das atividades de conversão. Essas 

atividades analisadas no modelo de construção enxuta são compostas por etapas de 

transporte, espera, processamento (ou conversão) e inspeção, como ilustra a Figura 2.2. 

Isso evidencia o fato de que existem, além das atividades que agregam valor ao produto 

final, as atividades que não agregam valor a esse produto (KOSKELA, 1992).  

Figura 2.2: Modelo de processo da Construção Enxuta (fonte: KOSKELA, 1992) 

 

 

A geração de valor é um aspecto que também caracteriza os processos de 

Construção Enxuta. O valor está diretamente relacionado à satisfação do cliente, que não 

necessariamente está vinculada à execução de um processo. Sendo assim, um processo só 

gera valor se as atividades de processamento transformam os insumos nos produtos 

requeridos pelos clientes, internos ou externos (FORMOSO, 2002). 

 

2.4. PRINCÍPIOS DA LEAN CONSTRUCTION 

 

A Construção Enxuta apresenta, além dos conceitos básicos, um conjunto de 

princípios para gestão dos processos, que podem ser sintetizados pelos princípios 

mostrados, baseados no trabalho de Koskela (1992). 

O primeiro princípio proposto foi o de redução da parcela de atividades que não 

agregam valor ao produto final. Este é um dos principais fundamentos da Construção 

Enxuta, que significa que para reduzir as perdas e melhorar a eficiência dos processos, não 
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basta somente melhorar a eficiência das atividades de conversão e fluxo. Também se 

devem eliminar atividades de fluxo, que existem no processo, mas não agregam valor ao 

produto final. Um exemplo desse tipo de ação seria a eliminação de processos de transporte 

de materiais em uma cadeia produtiva. Esse princípio não deve ser aplicado sem critérios, já 

que muitos processos de fluxo são necessários para a produção, como inspeções de 

qualidade, treinamentos de equipes, entre outros. 

Outro fundamento básico da Lean Construction é aumentar o valor do produto 

através da consideração das necessidades dos clientes. Identificam-se as necessidades dos 

clientes, tanto internos quanto externos, que devem ser consideradas na concepção do 

projeto do produto e na gestão de cadeia produtiva. Todo processo produtivo é mapeado, 

identificando os clientes envolvidos e suas respectivas necessidades em cada etapa deste 

processo. 

A redução da variabilidade do produto também é preconizada na filosofia da Lean 

Construction. A variabilidade nos processos está ligada à variabilidade dos processos 

anteriores (na medida em que o estado atual depende dos processos predecessores), à 

variabilidade no próprio processo, e a variabilidade na demanda, que está relacionada com 

as necessidades dos clientes do processo. 

Uma razão para a redução da variabilidade nos processos tem cunho qualitativo: 

um produto com mais uniformidade gera mais satisfação ao cliente final, já que a qualidade 

do produto corresponde às especificações previamente estabelecidas. A redução da 

variabilidade também se justifica pelo fato de que elevadas variabilidades tendem a 

aumentar as atividades que não agregam valor e aumentar também o tempo de execução 

do serviço, devido a interrupções de fluxos de trabalho e a não aceitação de produtos fora 

das especificações definidas pelos clientes. Na construção civil, a variabilidade e a incerteza 

são constantes, porém podem ser minimizadas através da padronização dos processos e 

inspeção eficiente. 

Partindo da filosofia Just in Time, a redução do tempo de ciclo dos processos é 

outro pilar da Construção Enxuta. Tempo de ciclo, por definição, é a soma de todas as 

durações das etapas de execução de um processo (transporte, espera, processamento e 

inspeção). Este princípio força a diminuição dos prazos de execução dos serviços, forçando 

também a eliminação das atividades de fluxo. Além disso, a redução dos tempos de fluxo 

contribui para a entrega mais rápida do produto para os clientes, o controle dos processos 

fica mais fácil, o efeito aprendizagem (melhoria de processos repetitivos em ciclos 

subsequentes) tende a aumentar, estimativas de futuras demandas por parte dos clientes 
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são mais precisas e, principalmente, o sistema de trabalho tende a se tornar menos 

susceptível a mudanças de demanda. 

Também se destaca a simplificação através da redução do número de passos ou 

partes de qualquer procedimento. Quanto mais passos ou partes num processo, maior é a 

chance de alguns desses processos não agregarem valor ao produto final. Logo, a 

tendência de aplicação deste princípio é aliá-lo ao princípio de redução de tempo de ciclo 

para devida efetividade. 

A filosofia da Lean Construction também preconiza o aumento da flexibilidade de 

saída dos produtos finais. A flexibilidade de saída está ligada à possibilidade de alterar as 

características dos produtos finais entregues aos clientes, sem elevar significativamente os 

custos dos mesmos. 

Por fim, o aumento da transparência dos processos é um pilar de grande relevância 

da Construção Enxuta. A transparência dos processos tende a tomar os erros mais fáceis de 

serem identificados por qualquer componente do sistema produtivo, aumenta a 

disponibilidade de informações, necessárias para a execução dos serviços, tornando o 

trabalho mais fácil de ser executado. Essa transparência pode ser utilizada para aumentar 

também o nível de envolvimento da mão de obra no desenvolvimento de sugestões de 

melhoria e implementação das mesmas. 

 

2.5. PLANEJAMENTO DE LONGO, MÉDIO E CURTO PRAZO 

 

Segundo Mattos (2010), o planejamento de uma obra é complexo e aborda toda 

sua duração, que pode ser de meses a anos. Sendo assim, o cronograma global não serve 

de base para manipulação diária com objetivo de determinar as metas de produção e 

programação de serviços. Logo, é necessário adotar metodologias de planejamento de obra 

que representem melhor cada etapa da obra, dividindo o planejamento em longo, médio e 

curto prazo.  

Essa divisão aplica um filtro no cronograma geral com objetivo de mostrar apenas 

as atividades de um determinado espaço de tempo, a fim de ser um roteiro dirigido às 

equipes de campo. Os operários e supervisores podem, assim, desenvolver suas tarefas 

dentro de uma sequencia executiva condizente com o cronograma global de obra, com 

noção dos prazos e visão sistêmica do empreendimento. 
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O planejamento de longo prazo consiste no primeiro nível de detalhamento do 

projeto, sendo mais genérico e apropriado aos níveis mais altos de gerência das empresas. 

É composto de poucos itens e serve basicamente para a visualização geral das etapas da 

obra, definição das datas-marco mais importantes e identificação preliminar dos recursos 

(MATTOS, 2010). 

Ballard e Howell (1997), afirmam que muitos gerentes utilizam esse nível de 

planejamento para prever e programar atividades do começo ao fim do empreendimento. A 

coordenação geral e a previsão de fluxo de caixa são alguns dos propósitos dessa previsão. 

Por falta de informações sobre as durações reais de cada atividade, no início do 

empreendimento, o planejamento não pode ser demasiadamente detalhado. 

Por ter um caráter extremamente genérico, esse planejamento não é adequado 

para a condução diária de uma obra. Nessa etapa de planejamento, identifica-se o momento 

ideal para compra de materiais que exigem um prazo mais longo de aquisição. O 

planejamento de longo prazo trata-se do nível estratégico de planejamento, também 

chamado de master plan (MATTOS, 2010). 

O planejamento de médio prazo trata-se do segundo nível de detalhamento do 

projeto. Segundo Ballard e Howell (1997), o planejamento de médio prazo é elaborado para 

permitir que o gerente possa identificar e selecionar a partir do plano de longo prazo quais 

os trabalhos que deverão ser executados nas semanas seguintes. Após essa decisão, cabe 

ainda a ele tornar possível a execução dessas atividades ou reprogramar as que não 

poderão ser efetuadas neste momento. 

Tem o alcance de, normalmente, 5 semanas a 3 meses, com atualização mensal. 

Esse planejamento também não serve para acompanhamento de serviços diário de obra, 

porém é extremamente importante para identificação das restrições que podem afetar os 

principais processos de produção, mapeando todos os fatores que possam influir para que 

um processo ocorra diferentemente do planejado. 

Além disso, o planejamento de médio prazo possibilita que trabalhos independentes 

sejam agrupados e tenham supervisão compartilhada, e identifica um estoque de pacotes de 

trabalho que possam servir como alternativa para o caso de haver algum problema com 

aqueles designados às equipes de produção. O planejamento de médio prazo corresponde 

ao nível tático de planejamento, sendo também denominado look-ahead planning (MATTOS, 

2010). 

O planejamento de curto prazo trata-se do terceiro nível de detalhamento do 

projeto. Trata-se da programação em nível operacional, feita para a equipe de obra. Tem o 
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alcance semanal ou quinzenal e tem a função de estabelecer as metas de forma clara e 

imediata. 

Esse tipo de planejamento tem um grau de detalhamento avançado, porque é feito 

próximo do inicio das atividades. É Ideal para identificar as causas pelas quais as tarefas e 

metas semanais atrasaram ou não foram cumpridas conforme planejado. É a melhor 

ferramenta para monitoramento da obra e proporciona um relatório de progresso das frentes 

de serviço continuamente. É também denominada de last planner system, no qual a equipe 

de obra adéqua o planejamento de médio e longo prazo à realidade da obra (MATTOS, 

2010). 

Para Ballard e Howell (1997), o comprometimento dos responsáveis pela 

elaboração do plano de curto prazo é de grande importância para a sua implementação de 

forma eficaz. Os planejadores devem estar comprometidos e somente selecionar pacotes de 

trabalho que sejam passiveis de serem executados. Além disso, deve existir o compromisso 

de cumprimento do pacote de trabalho por parte da equipe designada. 

 

2.6. INDICADOR PPC 

 

A programação de curto prazo é um compromisso para o sucesso da obra em 

termos de prazo, e pode ser utilizada para duas avaliações importantes: o percentual da 

programação concluído (PPC) e as causas de atraso ou adiantamento das tarefas 

programadas (MATTOS, 2010). 

O percentual da programação concluído (PPC) é a relação entre as atividades que 

foram 100% concluídas no período do planejamento de curto prazo e o total de atividades 

planejadas nesse período. Trata-se de um indicador que mostra a eficácia do planejamento 

de curto prazo e o grau de precisão do mesmo. 

    
                                               

                                       
                                                  (3.1) 

Antes de se iniciar os trabalhos do período, as equipes devem ter o planejamento 

em mão, e devem cumpri-lo a risca. Ao fim do período, os planejadores e encarregados pela 

produção se reúnem para aferir e analisar o PPC e as causas que levaram aos desvios 

observados. As reuniões semanais com a equipe de obra para aferição das metas propostas 

no planejamento de curto prazo são importantes para reforçar a confiança dos membros no 
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planejamento de obra e para elencar as causas de descumprimento da programação, que 

provavelmente seriam esquecidas se essas reuniões não fossem rotina na obra. 

Normalmente, sendo a programação de curto prazo condizente com o planejamento 

de longo e, consequentemente, de médio prazo da obra, valores de PPC muito baixos 

podem indicar produtividades muito baixas, grande incidência de imprevistos em obra ou 

uma confiança excessiva no desempenho da equipe. Por outro lado, valores de PPC muito 

altos podem representar tranquilidade excessiva das equipes na execução das tarefas, 

tarefas com durações mais longas do que deveriam ter ou uma programação muito fácil de 

cumprir (MATTOS, 2010). 

Um patamar entre 75% e 85% representa normalmente um bom desempenho das 

equipes, já que o planejamento de curto prazo tem o objetivo de instigar as equipes a 

sempre aumentarem a produtividade e baterem metas de produção (MATTOS, 2010).  

Podem ser traçados gráficos de evolução do PPC ao longo das semanas para 

informar ao gerente de obras sobre o andamento global dos serviços em relação ao 

planejado semanalmente. Esses gráficos podem ser divididos por equipe, representando o 

desempenho individual de cada frente de serviço. 

Segundo Akkari (2000), a variabilidade do PPC vai sendo minimizada pelo efeito 

das ações corretivas realizadas, através da análise das restrições que causam alguma 

interferência na produção. À medida que os responsáveis pelo plano de curto prazo têm 

uma noção mais precisa da capacidade produtiva das suas equipes e seus recursos, a 

variabilidade do PPC é reduzida. 

 

2.7. LINHA DE BALANÇO 

 

A linha de balanço é uma técnica de planejamento para obras que possuem 

serviços repetitivos. É um sistema ortogonal bidimensional de eixos coordenados, em que 

um dos eixos, normalmente o horizontal, representa a variação de tempo, e o outro eixo 

representa as unidades de repetição, como ilustra a Figura 2.3. Uma unidade de repetição é 

uma área física que se repete muitas vezes em um empreendimento. Neste plano, projeta-

se o ritmo em que as atividades serão executadas, em função da quantidade de serviço a 

ser executado, da produtividade das equipes e da dimensão das mesmas. (PACHECO, 

2006).  
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Figura 2.3: Modelo simplificado de linha de balanço (Fonte: SOUZA, 2012) 

 

 

A inclinação da reta indica o ritmo de produção das equipes, de forma que quanto 

mais inclinada é a reta, mais rápida é a execução da tarefa. A linha de balanço fornece 

informações sobre ritmo de produção e duração das tarefas de forma gráfica e de fácil 

interpretação. Sendo assim, ela denuncia graficamente o que está errado no andamento das 

atividades e possibilita a detecção de possíveis gargalos futuros. O importante é que a obra 

pare menos e que cada atividade tenha seu ritmo de produção, ao contrário da mentalidade 

tradicional de terminar as tarefas o mais rápido possível, sem se preocupar com as 

atividades sucessoras. 

Além disso, a linha de balanço possui outras vantagens, como menor risco no 

planejamento, facilidade de comparação entre os diversos planos de ataque para a obra, 

diminuição do tempo total do projeto e verificação rápida da viabilidade do planejamento de 

obra (SOINI; LESKELA; SEPPANEN, 2004). 

Trata-se de um bom método para planejar uma obra, porém deve ser associado a 

outros métodos de planejamento, pelo fato da linha de balanço não mostrar se todas as 

condições para execução da tarefa estão reunidas. 
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3. METODOLOGIA 
 

Essa pesquisa pode ser classificada como um estudo de caso, dividido em quatro 

etapas: diagnóstico inicial da obra, desenvolvimento do plano de ação lean, aplicação do 

plano de ação e coleta e análise de dados após a implementação das práticas lean. Estas 

etapas são mostradas a seguir, assim como a escolha do estudo de caso e a caracterização 

do empreendimento. 

 

3.1. ESCOLHA DO ESTUDO DE CASO 

 

A empresa executora da obra, por iniciativa do coordenador de engenharia de 

orçamento, iniciou um programa de implementação de ações lean em seus canteiros de 

obra, iniciando por uma obra piloto, que é o objeto de estudo deste trabalho. Anteriormente 

ao início deste trabalho, a empresa havia realizado visitas a canteiros de obra em outros 

estados que já tinham programas lean já consolidados.  

Esse foi o incentivo que a empresa teve de iniciar um programa de lean em um de 

seus canteiros de obras e, caso o projeto tivesse sucesso, ele possivelmente seria 

expandido para as outras obras da empresa. Além disso, houve o apoio acadêmico por meio 

da presente pesquisa, como mais um incentivo ao início do programa de lean construction 

na empresa. 

A obra escolhida para realização deste estudo foi designada pelo fato de ser um 

empreendimento com canteiro de obras extenso e, com equipamentos que permitiam uma 

logística de obra eficiente. Além disso, a obra havia finalizado a etapa de fundações e havia 

iniciado a fase de estrutura, estando em uma etapa ideal para aplicação das ações lean. A 

diretoria da empresa também mostrou disponibilidade e abertura para implementação das 

ações lean, coleta e análise dos dados.  

O autor deste trabalho era estagiário da empresa, e foi designado pelo coordenador 

de engenharia para realização direta de implementação de ações lean nesta obra. O autor 

recebeu auxílio e orientação do coordenador de engenharia e da professora orientadora 

deste trabalho, assim como respaldo do engenheiro responsável técnico da obra e gerente 

da obra. 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A empresa executora da obra é uma construtora e incorporadora com mais de 30 

anos de mercado, com foco em empreendimentos residenciais verticais de alto e médio 

padrão, e de padrão econômico. Além disso, possui foco também em empreendimentos 

comerciais, em urbanismo e propriedades.  Possui também linhas de vendas e de crédito 

imobiliário, para realização de vendas e corretagem de imóveis. Também possui as 

certificações ISO 9001 e PBPQ-h. 

A obra estudada faz parte do ramo de empreendimentos econômicos. Trata-se de 

um empreendimento de três torres (Torre A/B, C/D e E/F), do sistema construtivo de 

alvenaria estrutural, compostas de térreo e 12 pavimentos tipo. Cada pavimento tipo possui 

2 alas, com 4 apartamentos em cada ala, dois apartamentos de 2 quartos (53 m²) e dois 

apartamentos de 3 quartos (64 m²), totalizando 8 apartamentos por pavimento. O térreo de 

cada torre também possui 7 apartamentos, com jardim privativo externo, totalizando 309 

unidades privativas para as 3 torres. As Figuras 3.1 e 3.2 ilustram os apartamentos de 2 e 3 

quartos, respectivamente, e a Figura 3.3 ilustra um exemplo de apartamento do térreo. 

Figura 3.1: Apartamento de 2 quartos – Obra estudada. (fonte: Site da Empresa) 
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Figura 3.2: Apartamento de 3 quartos – Obra estudada. (fonte: Site da Empresa) 

 

Figura 3.3: Apartamento do térreo – Obra estudada. (fonte: Site da Empresa) 

 

O empreendimento não possui subsolo, as vagas de estacionamento encontram-se 

descobertas, no entorno das torres. O empreendimento também possui área de lazer, em 
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estrutura convencional de concreto armado e vedações em bloco de concreto, com salão de 

festas, fitness e duas piscinas, uma adulta e outra para crianças, mostrada na Figura 3.4 a 

seguir. 

Figura 3.4: Área de lazer – Obra estudada. (fonte: Site da Empresa) 

 

 

 A Figura 3.5 ilustra o estágio em que a obra se encontrava em agosto de 2013, 

durante o início deste trabalho, e a Figura 3.6 apresenta o estágio da obra em abril de 2014, 

próximo ao fim da etapa de estrutura da obra. 

Figura 3.5: Obra estudada em agosto de 2013. (fonte: Acervo Próprio) 
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Figura 3.6: Obra estudada em abril de 2014. (fonte: Acervo Próprio) 

 

 

A obra conta com duas gruas fixas para abastecimento das torres, sendo que uma 

grua atende somente à torre A/B, e a outra atende às torres C/D e E/F, além de um elevador 

de cabo para cada torre, instalado a partir do 8° pavimento de cada torre. Além disso, a obra 

possui miniescavadeira (Bob Cat) em tempo integral, central de armação com serra 

policorte, central de carpintaria com serra circular, central para corte de blocos estruturais e 

betoneira fixa no canteiro de obras. O croqui do canteiro de obras na época do início deste 

trabalho encontra-se no apêndice deste trabalho, assim como o projeto de implantação do 

empreendimento, que se encontra em anexo. 

O corpo administrativo da obra é composto por: 

 1 engenheiro de obra; 

 1 mestre de obras; 

 1 encarregado de pedreiro por torre; 

 1 encarregado de carpintaria; 

 1 encarregado de armação; 

 1 encarregado de instalações elétricas e hidráulicas; 

 1 encarregado administrativo; 

 1 técnica de segurança; 



 

__________________________________________________________________________________________ 
R. C. Pádua 

28 Implementação de Práticas de Lean Construction em uma Obra Residencial em Goiânia... 

A obra foi iniciada em fevereiro de 2013 e previsão de entrega para fevereiro de 

2015, totalizando um prazo de 24 meses. Assim, os serviços estudados são fortemente 

relacionados com a fase de estrutura e grande parte dos acabamentos, sendo eles: 

 Gesso corrido em teto; 

 Gesso projetado em parede; 

 Montagem de drywall; 

 Cerâmica em parede e impermeabilização de áreas molhadas; 

 Forro de gesso; 

 Piso cerâmico; 

 Massa PVA; 

 Bancadas; 

 Miolos e quadros elétricos; 

 Louças; 

 Colocação de portas; 

 1ª demão de pintura; 

 Limpeza final; 

 Colocação de metais; 

 Pintura final. 

 

3.3. FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Esta fase teve como objetivo visualizar os possíveis pontos de melhoria em relação 

às movimentações de pessoas e materiais no canteiro, detectando quais etapas 

correspondentes a movimentação e espera poderiam ser minimizadas. Buscou-se dessa 

forma analisar a eficácia do planejamento existente na obra. 

A fase de diagnóstico teve como característica uma coleta de dados por meio de: 

observação sem intervenção, com registros fotográficos, análise do planejamento da obra e 

conversas informais com o corpo gerencial da obra, equipe administrativa de obra e equipes 

de produção. 

O autor frequentou a obra como observador durante aproximadamente duas 

semanas, registrando o estagio executivo da obra, os problemas enfrentados no decorrer da 

execução dos serviços, o planejamento de aquisições de materiais e de contratação de mão 

de obra, o layout do canteiro de obras, assim como a alocação de equipes por frente de 
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serviço. Ao fim do período de observação, foi elaborado um relatório diagnóstico da obra, 

sintetizando essas observações, que foi apresentado ao engenheiro responsável técnico 

pela obra e ao gerente de obras. Os resultados deste relatório são mostrados no capítulo 4. 

 

3.4. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO LEAN 

 

Após o diagnóstico dos aspectos falhos da obra, foram realizadas reuniões com o 

coordenador de engenharia, a professora orientadora deste trabalho e o autor deste trabalho 

com o propósito de elaborar um plano de ação que contemplasse a proposta lean para a 

obra, focada no combate aos pontos fracos da obra, e nos pontos em que as perdas eram 

mais acentuadas, ou seja, ações de melhoria para a obra. Esta etapa teve duração de duas 

semanas aproximadamente. 

Este plano de ação foi feito em uma planilha modelo da empresa, e contemplou 

quatro itens: produtividade das equipes, logística de obra, qualidade dos serviços e 

abastecimento das frentes de serviço. O plano de ação detectou os pontos fracos, 

determinou a ação de melhoria para cada ponto fraco, determinou os responsáveis pela 

realização das ações de melhoria e determinou também o prazo de conclusão de cada 

ação. O plano de ação foi aprovado pelo engenheiro da obra e pelo gerente da obra, e 

assim, pôde ser colocado em prática. 

As ações previstas no plano foram aplicadas pelo autor deste trabalho com o auxílio 

e apoio do engenheiro responsável técnico da obra e pelo coordenador de engenharia, com 

o intuito de serem adotadas posteriormente pela equipe da obra, de forma a dar 

continuidade às mesmas.  

As ações previstas no plano necessitaram de aluguel de um caminhão munck para 

realização das mudanças no layout do canteiro de obras e realização de reuniões semanais 

para definição do planejamento semanal, com a implementação do indicador PPC, análise 

de cronograma trimestral e análise de longo prazo, e também para planejamento de 

aquisição de materiais e contratação de mão de obra. Também foram elaborados croquis do 

canteiro de obra, de forma a auxiliar a definição dos espaços internos do canteiro de obras.  

O plano de ação completo encontra-se no apêndice deste trabalho, e suas ações 

serão mostradas e explicadas no capítulo 4. 
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3.5. FASE DE CONTROLE E ANÁLISE DE DADOS 

 

Nessa etapa, foram coletados os dados de rendimento das equipes, foram 

constatados os impactos das ações lean no canteiro de obras, as mudanças no 

planejamento de aquisições de materiais e no controle de metas de produção da obra. 

Também foram constatados os problemas na implementação das ações lean, e as causas 

para o descumprimento de alguns itens presentes no plano de ação. 

Os dados de produtividade das equipes foram coletados de maneira genérica, por 

meio da análise da quantidade total de juntas concretadas por mês, e pela quantidade de 

juntas concretadas por semana por mês, ou seja, a relação entre a quantidade total de 

juntas concretadas em um mês e a quantidade de semanas trabalhadas no mês. 

Cada torre era composta por uma equipe fixa de alvenaria estrutural, que realizava 

tanto elevação de alvenaria quanto grauteamento, sendo compostas por 5 oficiais e 3 

ajudantes. Cada junta de alvenaria estrutural tinha 419,96 m2. 

O rendimento semanal das equipes foi quantificado também pela análise da 

variação da quantidade de juntas concretadas semanalmente, antes e após a 

implementação das ações lean. Cabe ressaltar que a previsão de equipes foi mantida ao 

longo este trabalho. 

A eficiência das equipes foi medida também através do indicador PPC semanal, 

mostrado com mais detalhe no capítulo 4. É através deste indicador que as restrições ao 

cumprimento da programação semanal foram detectadas. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo, serão mostrados os resultados da implementação das ações lean 

na obra em questão, separadas pelas fases de fase de diagnóstico, de desenvolvimento de 

proposta lean, de aplicação de proposta lean e de controle e análise dos dados. Vale 

ressaltar que como as etapas são sequenciais, o resultado de cada etapa interferiu no 

desenvolvimento da etapa seguinte. 

 

4.1. FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

A obra estudada, em agosto de 2013, havia finalizado as fundações das torres e a 

execução da alvenaria estrutural e lajes já haviam sido iniciadas. Sendo assim, os principais 

serviços da obra estavam relacionados à execução da estrutura das torres, sendo eles: 

 Montagem de forma; 

 Armação de laje; 

 Instalações elétricas e hidráulicas em laje; 

 Concretagem de laje; 

 Marcação de alvenaria; 

 Elevação de alvenaria estrutural – 1º a 5º fiada; 

 Grauteamento de alvenaria estrutural - 1º a 5º fiada; 

 Assentamento de batente metálico em alvenaria; 

 Elevação de alvenaria estrutural – respaldo; 

 Grauteamento de alvenaria estrutural – respaldo. 

As equipes de carpintaria, armação, instalações elétricas e hidráulicas em laje, 

concretagem de laje, marcação de alvenaria e assentamento de batente metálico em 

alvenaria eram equipes únicas, que sempre mudavam de torre na medida em que novas 

frentes de serviço eram liberadas. Já as equipes de alvenaria estrutural, que também 

realizavam o grauteamento da alvenaria, foram pensadas para serem fixas por torre, porém 

isso não acontecia na obra.  

A falta de planejamento das frentes de serviço por torre gerou um descompasso no 

andamento dos serviços de estrutura nas torres, de forma que ora as equipes eram muito 

solicitadas, ora não havia um volume considerável de serviço para as mesmas. Isso 

provocava constantes remanejamentos de mão de obra, não planejados, que geravam 
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grande perda por movimentação das equipes, que eram feitos normalmente pelo mestre de 

obras, como mostra a Figura 4.1 a seguir, de agosto de 2013. 

Figura 4.1: Mestre de obras remanejando equipes durante o expediente. (fonte: Acervo Próprio) 

 

 

A elevada mudança nos postos de trabalho gerava, além da elevada rotatividade de 

funcionários, queda na qualidade dos serviços, resultando em elevadas perdas por 

elaboração de produtos defeituosos, como mostram as Figuras 4.2 e 4.3 a seguir, de agosto 

de 2013. A equipe administrativa também não conseguia cobrar dos funcionários a 

qualidade dos serviços justamente devido a elevada mudança nos postos de trabalho dos 

funcionários. Soma-se a falta de treinamento dos encarregados de obra para o correto 

recebimento dos serviços. 

Figura 4.2: Alvenaria fora do prumo. (fonte: Acervo Próprio) 
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Figura 4.3: Parede incompleta devido a retrabalho em eletroduto. (fonte: Acervo Próprio) 

 

Além da falta de planejamento das equipes, havia uma falta de planejamento do 

fornecimento de materiais para a obra. O levantamento da quantidade de blocos estruturais, 

separados por tamanhos, utilizados em cada pavimento não havia sido feito até então, de 

forma que não se sabia quanto material deveria ser abastecido nas torres. Tampouco se 

sabia quanto material (blocos estruturais e argamassa estrutural industrializada) deveria 

chegar à obra semanalmente para não haver falta de material na obra. A empresa 

fornecedora dos blocos estruturais entregava os blocos sem programação, o que fazia com 

que muitos blocos ficassem fora do raio das gruas, necessitando de transporte extra para 

ser abastecido nas torres, como mostra a Figura 4.4, de agosto de 2013.  

Figura 4.4: Blocos estruturais fora do raio das gruas. (fonte: Acervo Próprio) 

 

Os blocos estruturais não eram separados no canteiro por resistência e nem 

tipologia. Ainda que o canteiro de obras estivesse abastecido de blocos, muitas vezes se 

detectava falta de um tipo de bloco, que fazia a produção das torres parar. A 

desorganização dos blocos estruturais prejudicava a movimentação interna da obra, 
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gerando perdas por transporte dos blocos e a contagem do estoque também, conforme 

mostra a Figura 4.5 a seguir, de agosto de 2013. 

Figura 4.5: Desorganização dos blocos estruturais no canteiro. (fonte: Acervo Próprio) 

 

A desorganização, não somente dos blocos estruturais, mas dos outros materiais 

no canteiro provocava elevadas perdas também por espera das equipes nos postos de 

trabalho por material, o que contribuía para a baixa produtividade das equipes. 

A obra, entretanto, já tinha como prática os layouts celulares. Cada torre possuía 

uma betoneira com operador para abastecimento de massa para as frentes de serviço da 

laje que estava executando a elevação de alvenaria estrutural. Essa prática, que é um 

princípio lean, mostra que a empresa não estava alheia à filosofia de racionalização dos 

processos produtivos de obra. As betoneiras nas lajes eliminam a dependência da central de 

betoneira da obra, como mostra a Figura 4.6, de agosto de 2013. 

Figura 4.6: Layout celular – betoneiras nas torres. (fonte: Acervo Próprio) 
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4.2. ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO LEAN 

 

Os resultados apresentados no diagnóstico da obra levaram à criação do plano de 

ação lean para a obra. O plano de ação foi criado pelo autor deste trabalho, juntamente com 

o engenheiro responsável técnico pela obra e o coordenador de engenharia da empresa, e 

foi aprovado posteriormente pelo gerente da obra. 

O plano de ação teve o objetivo de regularizar e aumentar a produção da obra por 

meio da implementação de algumas ações que, em conjunto, atingiriam o objetivo proposto. 

O plano de ação focou em quatro pontos importantes: logística de obra, qualidade, 

produtividade e abastecimento. 

Quanto à logística de obra, propôs-se um estudo do layout do canteiro de obras 

para definir quais mudanças seriam realizadas, de forma a facilitar a movimentação interna 

na obra de materiais e pessoas, que promovessem uma transparência dos estoques e que 

facilitassem a chegada de material na obra e abastecimento das torres. 

Quanto à qualidade na execução dos serviços, foi proposta a realização de 

treinamentos periódicos das equipes de produção e administração de obra quanto a boas 

práticas executivas e critérios de recebimento de serviços. Além disso, reuniões semanais 

foram sugeridas para que a equipe de produção informe seus problemas e que esses 

possam ser resolvidos com o auxílio de todos da administração da obra. 

Para melhorar a produtividade da obra, propôs-se a criação de um planejamento 

semanal para a obra, contemplando os principais serviços em execução da obra, sendo 

estes relacionados fortemente à fase de estrutura da obra. Sendo assim, o indicador de 

percentual planejado concluído (PPC) seria um balizador do planejamento de curto prazo e 

da resposta das equipes à programação estabelecida. O planejamento de curto prazo foi 

implantado após um estudo do cronograma da obra e definição das metas de produção da 

obra. 

Além disso, propôs-se fixar as equipes de alvenaria por torre, para reduzir a 

rotatividade dos funcionários, aumentar a produtividade e reduzir as falhas na qualidade do 

produto final. 

O abastecimento seria melhorado também pelo estudo do layout do canteiro de 

obras, mas também pela programação de fornecimento de materiais em consonância com a 

programação da produção de cada semana, e que estes fossem armazenados próximo aos 

locais de utilização ou dos equipamentos do canteiro, em especial das gruas. 
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4.3. APLICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO LEAN 

 

Durante os meses de setembro e outubro, colocaram-se em prática as ações 

previstas no plano de ação lean. Primeiramente, desenvolveu-se o modelo de planilha de 

planejamento de curto prazo (semanal), mostrada na Tabela 4.1. Em seguida, padronizou-

se a maneira de realizar o planejamento semanal na obra. 

A equipe administrativa da obra, com o apoio dos encarregados de obra, realiza o 

planejamento da semana seguinte sempre no último dia trabalhado da semana, inserindo as 

tarefas a serem executadas na semana, juntamente com as datas previstas para início e 

conclusão das mesmas. Quando isso é feito, é gerada uma nova planilha para 

acompanhamento pela equipe de produção da obra, mostrada na Tabela 4.2. Além disso, é 

realizado um cronograma de datas de concretagem da semana, que é passado para a 

concreteira e para as equipes de produção, garantindo a antecedência necessária para 

garantir o cumprimento das datas por parte da concreteira e das equipes de obra. 

Durante a semana, é feito o controle das tarefas programadas, anotando os dias 

trabalhados, os dias de conclusão das tarefas, quais tarefas não foram concluídas e os 

motivos para o descumprimento da programação. No último dia da semana, afere-se o que 

foi anotado durante a semana e gera-se o índice PPC para cada torre, e por fim o PPC 

global da obra. Também se discutem as causas para o descumprimento das tarefas e 

propõem-se ações corretivas para a semana seguinte, para que os erros não se repitam na 

semana seguinte. Depois disso, recomeça-se o ciclo de planejamento para a semana 

seguinte. 

Para definir as metas semanais de produção para a estrutura, foi feito um 

replanejamento de execução da estrutura das torres. Estabeleceu-se a meta de 

concretagem de uma junta por semana por torre, totalizando 3 juntas por semana, de forma 

a atender o planejamento de longo prazo. 

O planejamento semanal permitiu o planejamento de fornecimento semanal de 

blocos estruturais e argamassa. Com o planejamento da produção, planejava-se 

semanalmente a quantidade de material necessária para suprir as frentes de serviço, sem 

que faltasse material na obra. Porém, para esse planejamento funcionar, foi necessário 

realizar o levantamento de quantitativos de blocos estruturais aplicados por pavimento e 

aferir o consumo de argamassa estrutural por pavimento. O levantamento de quantitativos 

foi a base para o planejamento de fornecimento de blocos estruturais e argamassa. 
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Tabela 4.1: Modelo de planejamento semanal aplicado na obra. (fonte: Acervo Próprio) 

 

 

 

Periodo Data Inicio Data Limite Periodo Data Inicio Data Limite Projeto Material Ambiente Mao de Obra Equipamentos Seguranca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado Restricoes 0 0 0 0 0 0

Restricoes por 

servico

Observacoes:

Previsto Realizado

Obra 274 - Alegria
Restricoes Encontradas (marcar com um "x")

Mestre

Indice PPC

Encarregado

Estagiario

Data Inicio: Data fim:

Atividades: Pavimento:

Status

Torre A/B - Planejamento Semanal - PPC
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Tabela 4.2: Exemplo de planejamento semanal passado para as equipes de produção. (fonte: Acervo Próprio) 

Mestre

Encar.

Estagiario

14/10/2013 15/10/2013 16/10/2013 17/10/2013 18/10/2013

Segunda Terca Quarta Quinta Sexta

Montagem de Forma 7 B Planejado X X X X

Executado

Elevacao Respaldo 6 B Planejado X X

Executado

Grauteamento Respaldo 6 B Planejado X

Executado

Armacao 7 B Planejado X X

Executado

Inst Ele Hid 7 B Planejado X X

Executado

Concreto de Laje 7 B Planejado X

Executado

Marcacao de Alvenaria 7 B Planejado X

Executado

Elevacao 1 a 5 fiada 6 A Planejado X X

Executado

Grauteamento 1 a 5 fiada 6 A Planejado X

Executado

Elevacao Respaldo 6 A Planejado X

Executado

Pavimento: Junta:
Obra 274 - Alegria

Datas:

Torre A/B - Planejamento Semanal - PPC

18/10/2013

Acomp.

14/10/2013 Data fim:Data Inicio:

Atividades:
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Além disso, foi necessário realizar as devidas mudanças no layout do canteiro de 

obras. Foi feito um estudo dos trajetos internos da obra, e dos fluxos internos de caminhões 

e funcionários, para agilizar o descarregamento de materiais e para definir as regiões que 

seriam as baias de blocos e argamassa. 

Foram criadas e identificadas com placas de sinalização, baias para os blocos 

estruturais nos raios das gruas. A região do raio da grua que abastecia a torre A/B teve sua 

distribuição de baias conforme a Figura 4.7, e a região do raio da grua que abastecia as 

torres C/D e E/F conforme a Figura 4.8. 

Figura 4.7: Baias de blocos – grua 1. (fonte: Acervo Próprio) 
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Figura 4.8: Baias de blocos – grua 2. (fonte: Acervo Próprio) 

 

Um caminhão munck foi contratado para a realização das mudanças no canteiro, 

como mostra a Figura 4.9, que ocorreram entre 17 e 27 de setembro de 2013. 

Figura 4.9: Caminhão munck que realizou as mudanças no canteiro de obras. (fonte: Acervo Próprio) 
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As baias foram definidas conforme projetado, e permitiu que se iniciasse o controle 

visual dos estoques, segundo o princípio da transparência preconizado pela filosofia lean. 

Podia-se, assim, contar quantos paletes de cada tipo de bloco havia em cada baia e realizar 

os pedidos de blocos. As baias de blocos são mostradas nas Figuras 4.10 e 4.11. 

Figura 4.10: Baias de blocos – grua 1 – outubro 2013. (fonte: Acervo Próprio) 

 

 

Figura 4.11: Baias de blocos – grua 2 – outubro 2013. (fonte: Acervo Próprio) 

 

 

O estoque de segurança foi definido empiricamente, pelo engenheiro da obra, como 

sendo a quantidade de blocos necessária para executar 1,5 juntas, sendo que um 

pavimento é composto por duas juntas de alvenaria estrutural. Esse estoque era o que a 

programação de entrega de blocos pretendia atender, de forma a criar um sistema de 
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abastecimento “puxado”. O fornecedor atendia a obra segundo um sistema Just in Time, 

preconizado pela filosofia enxuta, e somente foi possível com a cooperação e colaboração 

do mesmo. 

A criação das baias de blocos definiu os caminhamentos internos da obra, que 

foram pavimentados com brita 2, entre 7 e 11 de outubro de 2013, que teve função também 

de ajudar a movimentação de caminhões no interior da obra, conforme a Figura 4.12. 

Figura 4.12: Realização de pavimentação com brita 2 – outubro 2013. (fonte: Acervo Próprio) 

 

 

Os treinamentos das equipes administrativas e de produção não foram colocados 

em prática conforme previsto no plano de ação, porque tanto engenheiro quanto mestre de 

obras, que seriam os responsáveis pela realização dos treinamentos, não se prontificaram a 

executar este item do plano de ação. Foram executados apenas os treinamentos já 

previstos nos procedimentos padronizados da empresa, quando da admissão de novos 

funcionários e mudança de função. 

 

4.4. FASE DE CONTROLE E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A fase de controle e análise dos dados mostrou o impacto das ações lean no 

canteiro e na produtividade das equipes. Antes da implementação das ações lean, haviam 

sido concretadas na obra um total de 9 juntas nos 3 meses de inicio da fase de estrutura, 

conforme mostra a Figura 4.13.  Em setembro, mês do início da implementação das ações 
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lean, foram concretadas 9 juntas. Desde então, o desempenho se manteve relativamente 

estável, e nunca retornou aos índices de antes da implementação das práticas lean. 

Figura 4.13: Quantidade de juntas concretadas por mês. (fonte: Acervo Próprio) 

 

 

Ao analisar a quantidade de juntas executadas por semana por mês, percebe-se 

que o desempenho bateu a meta de 3 juntas por semana apenas no mês de fevereiro, 

conforme a Figura 4.14. Porém, teve desempenho crescente desde setembro a novembro, e 

estabilização em março e abril, devido ao fim da fase de estrutura da obra. 

Figura 4.14: Quantidade de juntas concretadas por semana por mês. (fonte: Acervo Próprio) 
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Observa-se que após a implementação das ações lean, a obra não concretou 

menos do que 2 juntas por semana, com exceção de 3 semanas. Em comparação, antes da 

implementação das ações lean, a obra havia concretado 2 juntas por semana apenas em 3 

semanas, e concretou apenas uma junta ou nenhuma por semana em 9 semanas. A Figura 

4.15 mostra a proporção de juntas concretadas por semana para a obra durante a fase de 

estrutura. Conclui-se assim que, de 29,27% das semanas da fase de estrutura que tiveram 

baixo rendimento (nenhuma ou uma junta concretada por semana), 21,95% ocorreram antes 

da implementação das ações lean na obra. 

Figura 4.15: Juntas concretadas por semana por mês - proporção. (fonte: Acervo Próprio) 

 

 

Para realizar uma análise mais aprofundada sobre o desempenho das equipes de 

produção da obra, é necessário analisar os gráficos de evolução do PPC, em conjunto com 

as principais restrições ao cumprimento das programações de curto prazo. As Figuras 4.16 

e 4.17 mostram a evolução do PPC do ano de 2013 e do ano de 2014 referentes à fase de 

estrutura da obra. 
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Figura 4.16: Evolução do PPC – 2013/2. (fonte: Acervo Próprio) 
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Figura 4.17: Evolução do PPC – 2014/1. (fonte: Acervo Próprio) 
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Observa-se que a obra teve muitas oscilações no período de setembro a dezembro, 

devido principalmente a pendências de segurança, ineficiência da mão de obra e falhas de 

equipamentos do canteiro, mais especificamente: problemas com as gruas e com a 

miniescavadeira.  

No ano de 2014, estes problemas foram reduzidos também devido a um 

treinamento realizado com as equipes de alvenaria estrutural da obra. Eles foram treinados 

para fazer pilhas pequenas com os blocos abastecidos aos pavimentos. Fazendo isso, o 

material era melhor distribuído e o abastecimento das torres se tornou mais eficiente. Essa 

prática foi iniciada na obra no mês de fevereiro, que foi o mês de melhor desempenho da 

obra, e é mostrada na Figura 4.18. 

Figura 4.18: Treinamento para recebimento de blocos no pavimento. (fonte: Acervo Próprio) 

 

 

Além disso, os problemas de falta de blocos e argamassa, que eram as principais 

restrições da obra, deixaram de ser a principal restrição. O estoque de blocos na obra, que 

era muito grande e abastecido sem critério, foi reduzido para quase um terço do que era 

antes da implementação das ações lean. A Figura 4.19 mostra a proporção de restrições 

identificadas durante o período de estrutura da obra, da semana de 16 de setembro de 2013 

à semana do dia 14 de abril 2014. 
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Figura 4.19: Principais restrições semanais. (fonte: Acervo Próprio) 

 

 

Identificou-se também a necessidade, à medida que os serviços internos 

subsequentes à estrutura se iniciaram, de controlar o andamento dos serviços nas torres. 

Por isso, propôs-se em fevereiro de 2014 a criação de uma linha de balanço que 

abrangesse esses serviços.  

A linha de balanço foi desenvolvida definindo os ciclos dos serviços a partir de 

experiências de obras simulares da construtora e de ciclos definidos no planejamento de 

longo prazo da obra. 

A linha de balanço serve de base para o planejamento semanal para os serviços 

subsequentes à estrutura. A partir do acompanhamento do andamento desses serviços pela 

linha de balanço, identificam-se quais serviços estão atrasando outras frentes, e se podem 

propor ações corretivas imediatas para controlar a evolução dos serviços. Esse 

acompanhamento é mostrado na Figura 4.20. 

O planejamento de fornecimento de materiais dos serviços subsequentes à 

estrutura também foi uma meta proposta no plano de ação lean que não foi posta em prática 

devido principalmente à inflexibilidade dos fornecedores para atender a obra em 

consonância com as metas de produção semanais. Muitos materiais foram entregues de 

forma repentina e em quantidades elevadas, gerando um estoque grande na obra, que 

propiciou perdas de materiais na estocagem e dificuldade de locomoção interna na obra e 

perdas por transporte e movimentação no canteiro de obras. 
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Figura 4.20: Acompanhamento da evolução dos serviços pela linha de balanço. (fonte: Acervo Próprio) 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

5.1. CONCLUSÕES 

 

O estudo de caso realizado neste trabalho deixou clara uma tendência para a 

construção civil brasileira: ter um processo de planejamento e controle da produção é 

fundamental para garantir que a obra seja entregue dentro do prazo, com qualidade e dentro 

dos custos planejados. As perdas com transporte, movimentações desnecessárias, 

ociosidade do funcionário, entre outras, fazem parte das atividades de fluxo que não 

agregam valor ao produto final. 

A evolução do indicador PPC na obra mostrou que as ações foram eficazes para a 

redução dos desperdícios e perdas na obra, mas para também aumentar a produtividade 

das equipes, que são os dois objetivos principais da filosofia lean. A aplicação da linha de 

balanço foi importante também para mapear quais frentes de serviço necessitavam de 

atenção para o bom andamento da obra, de forma a evitar a ociosidade das equipes de 

produção. 

A racionalização dos processos é fundamental para que essas perdas sejam 

evitadas. As perdas podem ser minimizadas quando se realiza um bom planejamento de 

obra. Nenhuma atitude lean se sustenta se o planejamento de obra é deficiente, ou se o 

controle da obra é ineficiente. Uma obra bem planejada e controlada é condição inicial 

primordial para que qualquer ação lean tenha continuidade e eficácia em obra. 

Observa-se que muitos problemas poderiam ter sido evitados se as equipes 

tivessem sido treinadas, conforme previsto no plano de ação lean. Muitas falhas ocorreram 

devido ao desconhecimento dos padrões, processos executivos e falta de conhecimento na 

leitura e entendimento dos projetos. 

Esses erros também poderiam ter sido evitados com uma rotina de reuniões 

semanais com toda equipe administrativa e encarregados de obra. Essas reuniões 

ocorreram poucas vezes ao longo deste trabalho, ficando a cargo do autor do trabalho e 

engenheiro da obra identificar os problemas e causas de descumprimento das metas e 

definir as metas semanais para as equipes de produção. A transparência das metas de obra 

foi um item que poderia ter sido mais bem trabalhado ao longo do trabalho. 

Para um melhor controle dos serviços em obra, o planejamento deve ser feito nos 

três níveis de detalhamento: longo, médio e curto prazo. A obra conseguiu aplicar o 
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planejamento de longo e curto prazos, porém não o de médio prazo, o que muitas vezes fez 

com que alguma atividade importante e que necessitava de certa antecedência fosse 

esquecida. 

Também nota-se que o planejamento de fornecimento de materiais no canteiro só é 

possível quando o planejamento de execução dos serviços é feito, juntamente com o correto 

levantamento de quantitativos de materiais e a colaboração do fornecedor. Os parceiros e 

fornecedores devem atender a obra no momento e da forma que a obra necessita. 

Dessa forma, a aplicação de um programa lean em uma construtora não deve se 

iniciar pela implementação das ferramentas lean sem que seja criada uma cultura de 

planejamento e controle de obras forte entre o corpo técnico da empresa. As ferramentas 

lean funcionam bem em um ambiente que já se encontra planejado e organizado. A Lean 

Construction tem o objetivo de eliminação de desperdícios e aumento da produtividade, e 

isso só é possível em ambientes já organizados, bem controlados e bem planejados. 

Todavia, as atitudes tomadas na obra estudada atenderam a filosofia lean de 

produção, em especial aos princípios de aumento da transparência dos processos, redução 

do tempo de ciclo e redução das parcelas de atividades que não agregam valor ao produto 

final.  

 

5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Sabe-se que o planejamento e controle de obras eficiente são essenciais para a 

implementação de quaisquer ações lean. Assim, trabalhos futuros podem aplicar as 

ferramentas lean com sucesso em obras já controladas e organizadas, para assim se medir 

comparativamente a eficiência de cada ferramenta, e também detectar quais são as mais 

significativas para o sucesso da aplicação da filosofia lean de produção. 

Estudos futuros podem mensurar a eficácia de ações de capacitação de equipes de 

obra, tanto administrativa quanto de produção, na produtividade das equipes, layout de 

canteiro de obras e controle de estoques, já que a continuidade das ações só é possível 

com a mudança na filosofia de produção das equipes. 

Outros estudos podem mensurar a variação dos consumos de materiais nas frentes 

de serviço, evidenciando a eficácia das ações lean no controle de perdas e na geração de 

resíduos. 
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APÊNDICE A – PLANO DE AÇÃO LEAN 
Tabela A.1: Plano de Ação Lean 

 

Categoria Ações Como. Responsável Início Término
Reprogramação 

do Término
Status Acompanhamento

Montar as baias de armazenamento de blocos em cada 

torre, separando-os por dimensões e resistência - TORRE 

A/B

Fazer o estudo do layout do canteiro e definir as 

melhorias que serão realizadas. Utilizar o caminhão 

munck

Engenheiro / 

Mestre de Obras
06/set 20/set 03/out

Executado 

fora do prazo

Montar as baias de armazenamento de blocos em cada 

torre, separando-os por dimensões e resistência - TORRES 

C/D e E/F

Fazer o estudo do layout do canteiro e definir as 

melhorias que serão realizadas. Utilizar o caminhão 

munck

Engenheiro / 

Mestre de Obras
06/set 20/set 03/out

Executado 

fora do prazo

Colocar os blocos que serão ensaiados em um único local 

específico no canteiro, de preferência isolado

Fazer o estudo do layout do canteiro e definir as 

melhorias que serão realizadas

Engenheiro / 

Mestre de Obras
06/set 20/set 11/out

Em 

Andamento

Criar um lugar específico para armazenamento e 

montagem de armadura, considerando a facilidade de 

acesso e de produção, separando-as por baias, segundo a 

nomenclatura de projeto (N1, N2, etc)

Fazer o estudo do layout do canteiro e definir as 

melhorias que serão realizadas

Engenheiro / 

Mestre de Obras
06/set 20/set 19/out

Em 

Andamento

Criar baias para armazenamento de areia e brita e retirar 

as interferências com blocos armazenados próximos

Fazer o estudo do layout do canteiro e definir as 

melhorias que serão realizadas

Engenheiro / 

Mestre de Obras
03/set 06/set

Executado no 

prazo

Colocar parte dos blocos de vedação próximo à Torre A/B 

para utilização 

Fazer o estudo do layout do canteiro e definir as 

melhorias que serão realizadas

Engenheiro / 

Mestre de Obras
06/set 04/out -

Não 

executado

Foi decidido que nao sera executado 

este item, pois estamos sem local para 

armazenamento de blocos

Organizar a área no fundo do terreno disponibilizada para 

os blocos de vedação. Colocar os blocos de forma alinhada.

Fazer o estudo do layout do canteiro e definir as 

melhorias que serão realizadas

Engenheiro / 

Mestre de Obras
06/set 30/set -

Não 

executado

Nao sera executado pois a area nao e 

critica para armazenamento da obra.

Fazer a identificação orientativa do canteiro, demarcando 

os acessos, os caminhamentos e locais de armazenamento 

de cada tipo de material, aliado a uma pavimentação 

provisória tanto dentro como na calçada de acesso fora do 

canteiro de obras

Fazer o estudo do layout do canteiro e definir as 

melhorias que serão realizadas

Engenheiro / 

Mestre de Obras
06/set 04/out 11/out

Em 

Andamento

Criar planejamento estratégico de fornecimento de 

materiais em sincronia com o planejamento da produção 

em obra, de modo a reduzir os estoques em obra sem 

prejudicar a produção e melhorar a logística de canteiro de 

obras

Estabelecer a rotina de, juntamente com o 

planejamento semanal de produção (curto prazo), 

planejar o abastecimento das frentes de serviços

Engenheiro / 

Mestre de Obras
06/set 20/set 19/out

Em 

Andamento

Mudar a central de corte dos blocos para facilitar o 

abastecimento das três torres

Assim que retirar a central de argamassa que está do 

lado dos blocos para ensaios, transferir a central de corte 

dos blocos para este local

Engenheiro / 

Mestre de Obras
-

Não 

executado

Sera executado quando a central de 

cimento for estabelecida no fundo da 

obra. - 
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Continuação: Tabela A.2: Plano de Ação Lean 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Ações Como. Responsável Início Término
Reprogramação 

do Término
Status Acompanhamento

Treinamento das equipes administrativas e de produção 

na execução dos serviços, leitura de projetos e nos 

cuidados que devem ter com equipamentos, ferramentas 

e materiais.

Montar rotina de treinamento semanal da equipe 

administrativa e da equipe de produção

Engenheiro / 

Mestre de Obras
09/set 23/set

Em 

Andamento
Cobranca e treinamento da equipe.

Melhorar o acompanhamento e conferência dos serviços. 

Engenharia da obra deve acompanhar de perto toda a 

execução dos serviços

Montar rotina de treinamento semanal da equipe 

administrativa e da equipe de produção

Engenheiro / 

Mestre de Obras
09/set 23/set 19/out

Em 

Andamento
Cobranca e treinamento da equipe.

Determinar que cada serviço somente será iniciado 

quando o anterior estiver completamente concluído e com 

a área de trabalho limpa, conferido pela equipe de 

engenharia e encarregados das torres

Montar rotina de treinamento semanal da equipe 

administrativa e da equipe de produção

Engenheiro / 

Mestre de Obras
09/set 23/set 19/out

Em 

Andamento

Implementar a metodologia PPC para definição e 

acompanhamento das tarefas e equipes, através da rotina 

de reunião semanal (planejamento de curto prazo)

Estabelecer rotina de reuniões semanais Engenheiro 06/set 20/set
Executado no 

prazo

Definir equipes fixas de produção, e aliar as tarefas às 

equipes no planejamento semanal de tarefas, de modo a 

evitar equipes e funcionários ociosos

Estabelecer rotina de reuniões semanais Engenheiro 06/set 20/set
Executado no 

prazo

Semanalmente mostrar todos os erros e falhas detectados 

nos serviços executados na semana, identificando as 

causas e ensinando a equipe de produção a maneira 

correta de execução para que o erro não se repita 

novamente – Ação Corretiva é mais importante que a Ação 

Imediata para corrigir os erros

Estabelecer rotina de reuniões semanais Engenheiro 06/set 20/set
Executado no 

prazo
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Continuação: Tabela A.3: Plano de Ação Lean 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Ações Como. Responsável Início Término
Reprogramação 

do Término
Status Acompanhamento

Estudar e planejar os serviços de forma que não necessite 

refazê-los - diminuição de retrabalhos

Mapear os principais serviços que irão ser executados 

nos próximos 90 dias (planejamento trimestral); estudar 

os projetos para levantar o que deve ser 

solicitado/contratado; treinar mestre e encarregados 

para execução de tais serviços

Engenheiro 24/set 27/set
Em 

Andamento

Equipes devem ser cobradas diariamente, e os 

encarregados e mestre devem cobrar efetivamente as 

equipes para atingir as metas estipuladas no 

planejamento de curto prazo

Estudar o cronograma da obra e extrair do mesmo, de 

acordo com a equipe atual da obra, qual produtividade 

deve ser atingida por cada equipe. Montagem dos 

gráficos para acompanhamento

Engenheiro 06/set 20/set
Executado no 

prazo

O planejamento das atividades e acompanhamento das 

metas deve ser feito pela equipe de engenharia, e 

repassado para mestre e encarregados para execução. 

Mestre e encarregados devem dar a opinião a engenharia 

sobre as dificuldades e sobre o andamento das equipes 

para atingir as metas estipuladas

Estabelecer rotina de reuniões semanais Engenheiro 06/set 20/set
Executado no 

prazo

Manter os locais de trabalhos sempre limpos para a 

execução de serviços e armazenamento dos materiais.

Limpar o térreo da torre E/F e a área de armazenamento 

de blocos de vedação no fundo da obra.
Engenheiro 06/set

Fim da 

obra.
Fim da obra.

Em 

Andamento

Acompanhamento constante da 

producao.
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Continuação: Tabela A.4: Plano de Ação Lean 

 

 

Categoria Ações Como. Responsável Início Término
Reprogramação 

do Término
Status Acompanhamento

Fornecedores devem atender na hora certa, com os 

produtos que estão em falta, e depositá-los nos locais 

adequados

Montar programação de entrega dos principais materiais 

(calendário) para que seja feita a programação de 

recebimento dos mesmos

Encarregado 

Administrativo
03/set 13/set 11/out

Em 

Andamento

Acompanhar negociação do Departamento de 

Suprimento com o fornecedor de argamassa 

industrializada

Engenheiro / 

Departamento de 

Suprimentos

03/set 13/set
Em 

Andamento
Em negociacao

Mapear os principais serviços que irão ser executados 

nos próximos 90 dias (planejamento trimestral); estudar 

os projetos e definir como será o sistema de 

abastecimento dos principais materiais, para analisar se 

não será necessário algum contato prévio com o 

fornecedor

Engenheiro 24/set 27/set
Em 

Andamento

Deve ser desenvolvido diariamente um planejamento das 

atividades das gruas, betoneira e outros equipamentos do 

canteiro, de modo a utiliza-los com seu maior rendimento

Estabelecer a rotina de, juntamente com o 

planejamento semanal de produção (curto prazo), 

planejar o abastecimento das frentes de serviços

Engenheiro / 

Mestre de Obras
06/set 20/set 03/nov

Não 

executado

So sera possivel quando as datas de 

concretagem estipuladas no 

planejamento medio prazo forem 

cumpridas.

O canteiro de obras deve ser reorganizado, de modo a 

facilitar a logística de abastecimento das frentes de serviço

Fazer o estudo do layout do canteiro e definir as 

melhorias que serão realizadas

Engenheiro / 

Mestre de Obras
06/set 20/set 18/out

Não 

executado
Em execucao.

A
B

A
ST

EC
IM

EN
TO

Fornecedores devem atender a obra da maneira que a 

obra precisa, com paletes já rebaixados, prontos para 

serem transportados pela grua
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