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RESUMO

Com o surgimento da nova filosofia de produção aplicada à construção civil, 

conhecida como Construção Enxuta, o mercado vem passando por transformações gerenciais 

e cada vez mais o número de empresas que objetivam se tornar enxutas aumenta. As 

dificuldades no acompanhamento da transição do pensamento tradicional para o pensamento 

enxuto são vivenciadas pelos especialistas da área, uma vez que cada empresa possui uma 

realidade diferente, um funcionamento particular. É necessário que se tenha uma ferramenta 

para auxiliar o especialista a escolher um caminho a ser seguido e os aspectos a serem 

observados. Estudos foram feitos no sentido de aplicar listas de verificação (checklists) e 

avaliar o percentual de ocorrências e de não ocorrências, seguindo a lógica tradicional. 

Entretanto, a experiência mostra que em inúmeros casos a resposta para determinada questão 

não está compreendida completamente em um sim ou não, mas que se situa entre estes. A 

lógica fuzzy trabalha no intervalo entre o sim e o não, no intervalo dos conceitos subjetivos

que permeiam os meios técnicos. Neste sentido foi proposto um sistema de inferência fuzzy

para diagnóstico e acompanhamento da aplicação da filosofia da construção enxuta em 

empresas de construção civil.

Palavras-chave: construção enxuta, lógica fuzzy, FIS, sistema de inferência 

nebulosa.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO

A produção enxuta surgiu das mudanças gerenciais pelas quais a Toyota Motor 

Corporation – indústria automobilística – passou no contexto do Japão pós-guerra. Estas 

mudanças objetivaram adequar o sistema produtivo à realidade de pouca demanda daquele 

momento que não permitia grandes estoques, dada a escassez de matéria prima e de mão-de-

obra (AMARAL, 2004).

Segundo a autora, o modelo de produção em massa outrora largamente utilizado 

já não se adequava àquela situação. Surge assim o Sistema Toyota de Produção (STP), que 

também ficou conhecido como produção just in time (JIT), pela minimização de estoques 

proporcionada.

Nas últimas décadas houve uma expansão do STP a inúmeras outras indústrias, 

não apenas do setor automobilístico. Esta expansão se deu frente a uma grande alteração no 

cenário econômico, que já não se adequava ao antigo modelo de produção em massa, onde 

eram produzidas grandes quantidades de produtos iguais, mas sim ao sistema lean, onde são 

ofertados produtos que se adequem às necessidades específicas dos clientes, mais 

personalizados.

A filosofia lean não se encerrou no cenário industrial, ela foi expandida para 

outras áreas, permeando inúmeros ramos de negócio e orientando os administradores no 

sentido de aperfeiçoar o processo produtivo de suas empresas. Não demorou muito para que o 

pensamento enxuto chegasse à construção civil, no início dos anos 1990.

A adaptação do lean thinking à construção civil denominada construção enxuta é 

muito promissora e tem experimentado um aumento de interesse por parte dos construtores 

modernos. Muitos casos de sucesso de aplicação dos princípios da construção enxuta têm sido 

relatados em estudos mais recentes e acredita-se que de fato a construção enxuta seja a 

alternativa aos processos construtivos tradicionais.
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1.1. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Com as alterações no mercado consumidor e no cenário econômico em geral, cada 

vez mais as empresas se submetem a alterações gerenciais para maximizar os ganhos e reduzir 

gastos desnecessários. A filosofia da construção enxuta fornece os conceitos e as ferramentas 

necessários para atingir esses objetivos. A tendência é de que cada vez mais as empresas se 

interessem por este sistema de produção.

Por outro lado, existe uma grande dificuldade na implantação e no monitoramento 

dos princípios e das ferramentas da construção enxuta em empresas de construção civil uma 

vez que, além das particularidades inerentes ao ramo construtivo, existem ainda os contextos 

gerenciais próprios de cada empresa, os quais o especialista deverá observar durante o 

acompanhamento da transição entre pensamento tradicional e pensamento enxuto (AMARAL,

2004; SANTANA, 2010).

Poucos estudos foram feitos no sentido de apresentar metodologias e ferramentas 

para a verificação de atendimento aos conceitos da construção enxuta. A inexistência de 

ferramentas específicas para o diagnóstico e o monitoramento da construção enxuta é talvez 

um dos fatores que mais impede o seu uso. 

Desta forma, este trabalho surgiu da necessidade por uma metodologia destinada a

acompanhar e avaliar o progresso de empresas de construção civil que pretendam se tornar 

enxutas.

1.2. OBJETIVO

O objetivo da pesquisa é propor uma metodologia para diagnóstico e 

acompanhamento de empresas de construção civil segundo os onze princípios da construção 

enxuta propostos por Koskela (1992), que leve em conta o tempo e a distinção entre ações e 

práticas consideradas enxutas.
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1.3. METODOLOGIA

O trabalho propõe um sistema de inferência fuzzy (FIS – Fuzzy Inference System)

para tratamento de dados obtidos através de formulários aplicados em empresas de construção 

civil. Estes formulários visam obter o grau de aplicação de ações e práticas relacionadas à 

construção enxuta, separadas por princípios, por meio de questões a serem respondidas com 

emprego de uma escala de Likert de onze classes, bem como coletar o tempo decorrido desde 

o início do acompanhamento da transição entre o pensamento tradicional e o pensamento 

enxuto, ou seja, o tempo decorrido desde o diagnóstico inicial.

Os dados coletados são submetidos ao FIS que então classifica as entradas de 

acordo com classes linguísticas pré-definidas por especialistas e os mapeia a classes também 

pré-definidas de saída, com auxílio de uma base de regras e de métodos de inferência.

Como saída, o FIS fornece um valor denominado índice lean para cada ação ou 

prática constante do formulário, que busca representar o grau de assertividade da empresa 

com relação à construção enxuta. Os índices lean são então agrupados por princípio, por meio 

de média aritmética, e por fim agrupados globalmente, também por média aritmética,

fornecendo os índices lean por princípio e o índice lean global. Desta forma os especialistas 

podem fazer análises com maior refinamento, o que será explanado no Capítulo 3.

Para o teste e pré-validação da metodologia proposta, foram elaborados dois 

formulários de avaliação referentes ao setor de projetos e ao setor de produção. Esses

formulários foram aplicados por mestrandos do Programa de Pós-graduação em Geotecnia, 

Estruturas e Construção Civil da Universidade Federal de Goiás.

O formulário de avaliação do setor de projetos foi aplicado ao setor de projetos do 

Centro de Gestão do Espaço Físico – CEGEF – órgão responsável pela elaboração de projetos 

e pela fiscalização de obras da Universidade Federal de Goiás. Já o formulário de avaliação da 

produção foi aplicado a três obras de empresas construtoras atuantes no mercado goiano.

Os resultados desta metodologia são em seguida comparados com a metodologia 

até então utilizada, que envolve a média aritmética dos resultados coletados por formulários, 

onde se demonstra o potencial de ponderação das ações em relação ao tempo proporcionado 

pela metodologia.
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1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho está dividido em cinco capítulos e quatro apêndices, descritos a seguir:

 Capítulo 1 – Apresenta o objetivo da pesquisa e a introdução ao tema, justifica a 

realização da pesquisa e dispõe sobre a metodologia.

 Capítulo 2 – Engloba a Revisão Bibliográfica, apresentando os conceitos da 

Construção Enxuta e da Lógica Fuzzy utilizados na metodologia.

 Capítulo 3 – Apresenta a metodologia proposta.

 Capítulo 4 – Apresenta os resultados da aplicação da metodologia e as discussões

pertinentes.

 Capítulo 5 – Conclui o trabalho apresentando sugestões para trabalhos futuros.

 Apêndice A – Contém as questões presentes nos formulários de avaliação utilizados 

neste trabalho.

 Apêndice B – Contém os dados obtidos nos cenários de aplicação dos questionários.

 Apêndice C – Contém a listagem dos índices lean por ação obtidos para Empresa A, 

utilizando saídas trapezoidais sem normalização e conjunto de regras sem influência 

temporal.

 Apêndice D – Apresenta o arquivo de entrada e as visualizações gráficas do Fuzzy 

Logic Toolbox do Matlab® para suporte à reprodução dos resultados desta pesquisa.
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo se dispõe a revisão teórico-bibliográfica, apresentando em linhas 

gerais os conceitos relativos à construção enxuta e ainda a fundamentação teórica e os 

conceitos básicos sobre conjuntos e lógica fuzzy a serem utilizados na metodologia.

2.1. CONSTRUÇÃO ENXUTA

Apresentada inicialmente nos anos 1990, a construção enxuta tem sido 

interpretada como uma potencial solução para os diversos problemas da construção civil

tradicional. Esta filosofia de produção tem experimentado um aumento de interesse por parte 

dos construtores modernos (MONTEIRO et. al., 2010)

As indústrias ocidentais começaram a se adaptar à produção enxuta para que 

conseguissem entregar produtos com qualidade atendendo às necessidades dos clientes, pois 

estavam perdendo mercado para a indústria japonesa, que conseguia produzir com inventários 

menores e a custos mais baixos com a aplicação do just in time (CHIEN, 2010).

Com a difusão dos pensamentos enxutos ligados à produção industrial, 

principalmente a partir dos estudos de Womack, Jones e Roos (1990), não tardou para que 

estes conhecimentos fossem repassados à construção civil, que também pode ser interpretada

como uma indústria.

Vale ressaltar que os produtos fornecidos ao mercado pela indústria da construção 

civil raramente são produtos repetitivos, feitos em série como em uma indústria tradicional,

por exemplo, a indústria automobilística; pelo contrário, são produtos específicos a cada caso, 

a cada situação e programa de necessidades específico, a cada condição de canteiro.

Ao contrário do tradicional chão de fábrica, por onde entram matérias primas e 

saem produtos acabados, com a fábrica permanecendo fixa, a fábrica da construção civil é 

diferente, esta é constantemente transferida para novas regiões e sujeita a novos fatores 

condicionantes a cada projeto ou empreendimento.
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Por ser uma filosofia baseada nos conceitos da produção enxuta, sistema 

produtivo inicialmente utilizado no Sistema Toyota de Produção (STP), foi necessário que se 

traduzisse a linguagem da fábrica tradicional, de produção em série, para o escopo da 

construção civil. Este trabalho de transliteração da produção enxuta para a construção civil foi 

inicialmente apresentado por Koskela (1992).

O trabalho deste autor apresentou onze princípios norteadores da construção 

enxuta a partir de uma revisão e adaptação dos conceitos da Produção Enxuta – Lean

Production (SANTANA, 2010). Foi um trabalho de repercussão mundial, pois apresentou 

uma nova forma de se enxergar os processos da construção civil, causando um impacto na 

comunidade acadêmica e também na cadeia de profissionais ligados a gestão da produção na 

construção civil.

2.1.1. Modelo de gestão Tradicional

Segundo Koskela (1992), o modelo de produção tradicional baseia-se em um

modelo de conversões onde por um lado entram matérias primas e do outro saem produtos 

prontos. Um processo pode ainda ser entendido como o conjunto de sub-processos de 

conversão, a Figura 2.1 apresenta esquematicamente este modelo.

Figura 2.1 – Modelo de conversões (Koskela, 1992).

Isatto e Formoso (1998) destacam algumas características relevantes acerca deste 

modelo:

(a) Um processo produtivo é uma conversão de entradas em saídas;

(b) Um processo de conversão pode ser subdividido em sub-processos, os 

quais também são processos de conversão;
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(c) Os custos de todo um processo podem ser minimizados através da 

minimização dos custos de seus sub-processos;

(d) O valor da saída de um processo está associado aos custos (ou valor) das 

entradas deste processo.

Nesta ótica, as possibilidades de ganhos de eficiência do processo total são 

encontradas com melhorias em seus sub-processos ou operações (ISATTO; FORMOSO 

1998).

2.1.2. Modelo de gestão Enxuto

Neste modelo um processo consiste em um fluxo de materiais da matéria-prima ao

produto final, englobando atividades de transporte, espera, processamento (ou conversão) e 

inspeção (ISATTO; FORMOSO, 1998). As atividades de espera, transporte e inspeção não 

agregam valor ao produto, sendo assim denominadas atividades de fluxo (FORMOSO, 2003).

O modelo de gestão enxuto considera os fluxos no processo produtivo, de tal 

forma é possível visualizar que muitos gargalos da produção não se encontram apenas nas 

atividades de processamento, mas também nas atividades de fluxo, que podem ser 

aperfeiçoadas ou ainda eliminadas quando desnecessárias.

A Figura 2.2 representa esquematicamente este modelo. É importante observar 

que em algumas situações as atividades de processamento podem não agregar valor ao 

produto, quando da ocorrência de rejeitos ou retrabalhos. 

Figura 2.2 – Modelo da produção como fluxo (Koskela, 1992)

Formoso (2003) salienta ainda que geração de valor é um aspecto fundamental a 

ser compreendido neste modelo. Este conceito está relacionado intimamente com a satisfação 
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do cliente, seja este interno ou externo. De tal forma, um processo só gera valor quando são 

criados os produtos requeridos por estes clientes.

2.1.3. Os Princípios da Construção Enxuta

No Quadro 2.1 é feita a listagem dos princípios da Construção Enxuta,

apresentados por Koskela (1992).

Princípio 1 Reduzir parcela de atividades que não agregam valor.

Princípio 2
Melhorar o valor do produto através da consideração sistemática 
das necessidades do cliente.

Princípio 3 Reduzir variabilidades.

Princípio 4 Reduzir tempo de ciclo.

Princípio 5 Simplificar e minimizar número de passos e partes.

Princípio 6 Melhorar a flexibilidade de saída.

Princípio 7 Melhorar transparência do processo.

Princípio 8 Focar o controle do processo global.

Princípio 9 Introduzir melhoria contínua no processo.

Princípio 10 Balancear melhorias de fluxo com melhorias de conversões.

Princípio 11 Benchmarking.

Quadro 2.1 – Princípios da Construção Enxuta (KOSKELA, 1992)

Nas próximas seções do texto serão apresentadas as definições dos onze 

princípios bem como os aspectos a se considerar para a sua correta aplicação. Estes tópicos 

que se seguem tiveram como base os trabalhos de Formoso (2003), Carvalho (2008), Amaral 

(2010) e Santana (2010).
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2.1.3.1. Reduzir parcela de atividades que não agregam valor

 Definição

Eliminação de todas as parcelas que não contribuam para o valor do produto final, 

ou seja, redução ou eliminação total de atividades prescindíveis.

 Como aplicar

Este princípio é aplicado a partir da eliminação de atividades, ou de partes destas,

que não contribuam diretamente para o incremento de valor ao produto. Busca-se a 

eliminação dos desperdícios, tanto de materiais quanto de tempo gasto com transporte e 

movimentação.

Deve-se entender que, na maioria dos processos, a única etapa que agrega valor ao 

produto é a etapa de processamento ou conversão. Sendo assim todas as demais etapas podem 

ser aperfeiçoadas, ou até mesmo eliminadas.

Um exemplo de aplicação deste princípio é o uso de docas para recebimento de 

materiais, apresentado na Figura 2.3. Essa medida reduz o tempo gasto para descarga do 

material, evitando que haja parada de outros serviços para o descarregamento de materiais.

Figura 2.3 – Uso de docas para recebimento de material
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2.1.3.2. Melhorar o valor do produto através da consideração sistemática das 

necessidades do cliente

 Definição

Buscar os parâmetros definidores de valor para os clientes, sejam internos ou 

externos. Isto é, considerar o que o cliente deseja e encontrar quais os parâmetros de 

qualidade essenciais para que o produto seja considerado bom.

 Como aplicar

Este princípio pode ser aplicado a partir do enfoque na definição dos requisitos do 

cliente. Ou seja, é necessário descobrir o que o cliente deseja como produto e quais são as

características mais esperadas por parte do cliente em um novo empreendimento. 

Deve-se entender que há o cliente externo, representado pelo consumidor final, 

futuro proprietário, e há também os clientes internos, que são representados pelos 

encadeamentos dos serviços da construção civil. Por exemplo, no contexto de obra, o reboco é 

um cliente da alvenaria e, como tal, possui sua lista de requisitos ou condições gerais para sua 

aplicação.

O fornecimento de maquetes de montagem da estrutura é um exemplo de 

atendimento a este princípio, conforme mostra a Figura 2.4. Ao fornecer um projeto menos 

suscetível a dúvidas, está se considerando os requisitos de quem o irá executar. O maior 

cliente do projeto é a obra em si.

Figura 2.4 – Fornecer maquete estrutural



Lógica Fuzzy aplicada à análise de empresas de Construção Civil segundo princípios da Construção Enxuta 23

R. S. M. Silva Capítulo 2

2.1.3.3. Reduzir variabilidades

 Definição

Reduzir inconformidades na saída dos processos, isto é, garantir que serviços 

sempre sejam executados dentro dos padrões de qualidade requeridos pelos clientes.

 Como aplicar

Este princípio é aplicado a partir do reconhecimento e da sistematização das 

etapas do processo produtivo e da determinação dos agentes intervenientes das atividades 

para, a partir daí, agir no sentido de evitar a variabilidade. Está relacionado ao processo de 

padronização dos processos, formalização de procedimentos de execução de serviços, 

controle de recebimento de materiais, controle de fornecedores, controle de compras etc.

O pedido de materiais de acabamento em lote único é um exemplo de redução de 

variabilidade, uma vez que procura evitar as diferenças de coloração entre um lote e outro. A

Figura 2.5 apresenta um estoque de revestimento cerâmico feito em observância a esta 

questão.

Figura 2.5 – Fazer pedido de materiais em lote único para evitar variabilidade.
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2.1.3.4. Reduzir tempo de ciclo

 Definição

Este princípio prima pela redução do processo como um todo, incluindo as 

atividades necessárias de fluxo e a conversão.

 Como aplicar

É necessário o completo entendimento das atividades para realizar alterações 

pontuais no sentido de reduzir o tempo gasto nestas. Está em consonância com o primeiro 

princípio uma vez que reduzindo atividades que não agregam valor também se está reduzindo 

o tempo de ciclo.

O uso de inovações tecnológicas e o aumento da transparência também podem 

reduzir o tempo de ciclo. A utilização de betoneira com carregador mecânico apresentada na

Figura 2.6 é um exemplo de aplicação deste princípio pois reduz o tempo de ciclo e melhora 

as condições de trabalho.

A existência de um bom planejamento de longo, médio e curto prazo contribui 

substancialmente para o acompanhamento deste princípio (GOMES; GOMES JÚNIOR, 

2009).

Figura 2.6 – Betoneira com carregador mecânico
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2.1.3.5. Simplificar e minimizar número de passos e partes

 Definição

Tem por objetivo a diminuição e a simplificação da quantidade de partes e 

interdependências de determinado processo produtivo. Quanto maior o numero de passos e 

partes, maior a tendência de que existam atividades que não agregam valor (FORMOSO, 

2003).

 Como aplicar

Esta simplificação é atingida ao se reduzir a quantidade de componentes ou etapas 

de um determinado processo ou método executivo. Um grande número de componentes ou 

etapas aumenta a complexidade tanto da execução quanto da verificação dos serviços.

A opção por métodos construtivos industrializados como as estruturas metálicas 

(Figura 2.7), o uso de equipes polivalentes e a existência de um bom planejamento são

elementos-chave para a aplicação deste princípio (FORMOSO, 2003).

Num primeiro momento é importante que a empresa possua seus processos bem 

conhecidos e detalhados sob a forma de procedimentos de execução de serviços, para que 

sejam identificadas partes que possam ser simplificadas ou até mesmo dispensadas. A adoção 

de novas tecnologias também deve ser estudada.

Figura 2.7 – Utilização de estrutura metálica para redução de passos e partes
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2.1.3.6. Melhorar a flexibilidade de saída

 Definição

Oferecer uma gama de produtos personalizados aos clientes sem prejuízo para o 

processo produtivo.

 Como aplicar

Pode ser aplicado a partir do oferecimento de várias plantas, uso de tecnologias 

que possibilitem customização do produto e pelo uso de equipes polivalentes. As equipes 

polivalentes podem trabalhar na customização independente de cada unidade habitacional, 

sem impactar nas outras atividades da obra, que podem seguir normalmente para os demais 

pavimentos.

A opção por soluções estruturais que possibilitem vencer maiores vãos 

proporciona mais opções de arranjo arquitetônico para cada unidade, como é o caso do uso de

lajes nervuradas, ilustrado na Figura 2.8. 

Figura 2.8 – Emprego de laje nervurada
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2.1.3.7. Melhorar transparência do processo

 Definição

Principio que objetiva a disponibilização de informações sobre os serviços de 

forma organizada e de fácil acesso para todos os profissionais envolvidos, aumentando assim 

a organização e o conhecimento geral do processo produtivo por parte da mão-de-obra.

 Como aplicar

A aplicação deste princípio se dá a partir da oferta de informações sobre o 

processo produtivo para os agentes envolvidos, aumentando assim a participação da mão de 

obra no processo. O uso de programas de organização do ambiente de trabalho como o 

programa 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) é fundamental.

A disponibilização de informações sobre os serviços com fluxogramas, planilhas, 

cronogramas, quadros de avaliação, murais de notícias são também formas de se atingir este 

princípio. O uso de painéis luminosos (andons) e cartões de produção (kanbans) também 

aumenta a transparência e controle sobre o processo produtivo. A Figura 2.9 apresenta um 

mural informativo em um canteiro de obras, o que configura um exemplo de transparência 

para todos os agentes envolvidos.

Figura 2.9 – Utilização de mural informativo, aumento da transparência
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2.1.3.8. Focar o controle do processo global

 Definição

Conhecer o processo na sua totalidade para tornar possível o reconhecimento dos 

resultados globais da empresa e propor soluções substanciais mais eficazes.

 Como aplicar

Este princípio é aplicado com uso de elementos que permitam a análise dos 

processos em sua totalidade, permitindo que se identifiquem os gargalos da produção e que se 

mantenha o controle do processo como um todo.

Para atingir este objetivo, é importante que seja feito o controle de solicitação de

materiais, a avaliação da qualidade dos mesmos e a avaliação dos fornecedores para que 

sejam evitados problemas no tempo de entrega e na qualidade dos insumos que causam  

atrasos e comprometem os anseios do cliente. Na Figura 2.10 é apresentado um quadro para 

avaliação dos fornecedores, um meio de garantir controle da obra quanto ao prazo e 

qualidade.

Figura 2.10 – Avaliação de fornecedores, controle global de processos
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2.1.3.9. Introduzir melhoria contínua no processo

 Definição

Buscar melhoria contínua por meio da constante observação dos processos 

produtivos.

 Como aplicar

É aplicado tendo como foco a observação dos erros ocorridos nos processos, o que 

possibilita a sugestão de pequenos ajustes na produção que somados contribuem para a 

melhora do sistema como um todo. Esses erros podem ser evidenciados através de planilhas 

de recebimento de serviços e de avaliação da qualidade, conforme se observa na Figura 2.11. 

O treinamento constante da mão de obra também é uma forma de melhoria contínua que deve 

se ter em foco.

Figura 2.11 – Formulários para planejamento de qualidade e melhoria contínua
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2.1.3.10. Balancear melhorias de fluxo com melhorias de conversões

 Definição

Observar os processos e analisar o que pode ser melhorado, tanto em relação aos 

fluxos quanto a conversões.

 Como aplicar

O processo de produção deve ser entendido e planejado previamente para 

balancear estas duas variáveis, fluxo e conversão.

O planejamento correto do layout de trabalho é uma forma de redução dos tempos 

de execução de tarefas. A disponibilização de materiais próximos ao posto de trabalho e o uso 

de ferramentas que facilitem a execução de tarefas também são formas de balancear as 

melhorias de fluxo com as de conversões. A aplicação de soluções construtivas 

industrializadas é uma melhoria de conversões, como por exemplo, a utilização de vedações 

em gesso acartonado – dry-wall – em substituição à alvenaria convencional de blocos 

cerâmicos.

Questões como a possibilidade de utilização de gruas, elevadores tipo cremalheira

ou outros equipamentos para transporte no canteiro devem ser levadas em conta ao se 

considerar este princípio. A Figura 2.12 apresenta um carrinho para transporte de blocos 

cerâmicos na obra, o que representa uma melhoria de fluxo (transporte).

Figura 2.12 – Emprego de carrinho para transporte de blocos
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2.1.3.11. Benchmarking

 Definição

É o ato de buscar as melhores práticas em outras empresas, sejam elas de

construção civil ou não (MONTEIRO et. al., 2010). Significa estabelecer referências de ponta,

comparar atividades realizadas entre as demais empresas do mercado, com o intuito de 

identificar as melhores práticas desenvolvidas por elas.

 Como aplicar

Aplica-se através de pesquisa por novos sistemas produtivos ou práticas utilizados 

por empresas líderes do mercado. Manter contato com os líderes de mercado, observando seus 

passos é fundamental. A Figura 2.13 apresenta um relatório de benchmarking feito para listar 

as características dos empreendimentos de empresas líderes de mercado.

Figura 2.13 – Relatório de Benchmarking
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2.2. LÓGICA FUZZY

A lógica fuzzy emergiu da necessidade de se representar verdades parciais, 

conceitos subjetivos e grandezas incertas. Surgiu para ser utilizada em situações onde as 

proposições não são sempre totalmente verdadeiras ou totalmente falsas.

Na maioria das situações, o pensamento humano não lida com certezas absolutas 

ou incertezas absolutas – constantemente o cérebro está processando um conjunto de 

incertezas e verdades parciais tomadas como entradas (inputs) para se obter respostas

adequadas como saída (outputs).

Muitos problemas podem ser modelados computacionalmente lançando-se mão da 

lógica tradicional, ou aristotélica, a partir de regras de negócio bem definidas. Todavia, na 

medida em que os problemas se tornam maiores ou que as variáveis passam a conter valores 

com certo grau de ambiguidade ou incerteza, a concepção de um modelo adequado torna-se

extremamente difícil (ZADEH, 1965).

A lógica fuzzy pode ser utilizada para modelar sistemas especialistas baseados no 

conhecimento representado em linguagem comum (KECMAN, 2001).

É neste campo que a teoria dos conjuntos nebulosos – fuzzy sets theory – se 

encontra, isto é, no intuito de representar e relacionar conceitos imprecisos e valores 

linguísticos com a necessária fundamentação matemática. 

Kecman (2001) afirma que praticamente não existem áreas da atividade humana 

que tenham sido deixadas de lado por sistemas fuzzy. Na próxima seção, apresentam-se alguns 

estudos recentes que empregam a lógica fuzzy.

Os próximos tópicos fornecem subsídios para a compreensão da metodologia a ser 

apresentada no Capítulo 3. Mais informações sobre o assunto poderão ser obtidas em Kasabov

(1996), Kecman (2001) e Kulkarni (2001).

2.2.1. Algumas aplicações envolvendo a lógica fuzzy

Desde sua concepção em 1965 por Lofti Zadeh, a lógica fuzzy vem sendo 

largamente utilizada em sistemas de apoio a decisão, sistemas especialistas, dispositivos de 

controle e equipamentos eletrônicos em geral. As aplicações são inúmeras e, a partir da 
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combinação entre a lógica fuzzy e redes neurais, o rol de sistemas possíveis aumenta ainda 

mais (KECMAN, 2001).

Rezende (2006) utiliza a lógica fuzzy em conjunto com análise multivariada em 

um sistema híbrido para suporte à decisão da localização de uma estação de serviços da 

Petrobrás na Argentina, a partir da análise de diversas questões relacionadas por especialistas.

Souza (2006) propõe uma metodologia combinando conceitos da lógica fuzzy com 

ferramentas da análise hierárquica de processos (AHP) no intuito de explorar o campo da 

análise multicritério de decisão e apresenta um estudo de caso comparando o sistema com 

lógica fuzzy desenvolvido com o sistema de AHP para a situação de compra de um imóvel 

envolvendo diversas variáveis subjetivas.

Rodrigues (2010) faz um estudo de mensuração da satisfação do cliente no 

comercio varejista de Campo Grande, MS. Utilizando uma amostra de 600 consumidores, o 

autor compara os resultados entre a regressão linear e um sistema de inferência fuzzy dotado 

de uma representação da escala de Likert de cinco classes em funções triangulares: muito 

insatisfeito, insatisfeito, neutro, satisfeito e muito satisfeito. Os resultados se mostraram 

próximos, indicando a lógica fuzzy como uma potencial alternativa à análise por regressão 

linear, por representar os conceitos subjetivos inerentes à mensuração de satisfação. 

2.2.2. Conjuntos Clássicos e Conjuntos Fuzzy

No campo da lógica tradicional ou clássica, as expressões podem assumir apenas 

dois valores, o verdadeiro e o falso, ou, computacionalmente, 1 (verdadeiro) e 0 (falso),

motivo pelo qual também é chamada lógica binária ou booleana na literatura existente. 

Um conjunto tradicional pode ser entendido como um grupo de elementos bem 

definidos, podendo ser representado pela listagem de seus elementos ou pela definição de 

regras. Um conjunto A definido pela listagem de elementos pode ser representado sob a forma 

� = {	��, ��, … , ��}, onde ��, ��, … , �� são membros de A. Um conjunto definido por uma 

regra de criação é um grupo de elementos que satisfaçam a determinada regra. Por exemplo, 

seja B o conjunto de inteiros maiores que 3 e menores que 10: 

� = {� ⋮ �	é	�������	�	3 < � < 10} 	 ∴ 	� = {4, 5, 6, 7, 8, 9} (2.1)
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Pode-se observar que os conjuntos clássicos são bem definidos, os elementos que 

não atendam à regra de criação não são elementos do conjunto. É o caso, no exemplo, dos 

números 1, 2, 3 e 10 em relação a B.

A condição de pertinência de um elemento a um conjunto pode ser definida por 

uma função, denominada função de pertinência e representada por �(�). A função que retorna 

a pertinência de um elemento � a um conjunto � é representada por ��(�). Para um conjunto 

clássico tem-se:

��(�) = 	 �
1, ��	� ∈ �
0, ��	� ∉ �

(2.2)

Nos conjuntos fuzzy, também denominados na literatura como conjuntos difusos 

ou nebulosos, os elementos podem pertencer parcialmente, a pertinência é representada pelo 

grau de pertinência (μ), que pode variar entre 0 e 1 ou 0 e 100%. Sendo assim, um conjunto 

fuzzy qualquer � pode ser representado como um conjunto de pares ordenados para um 

conjunto universo �:

� = ���, μ
�
(�)� �� ∈ �� (2.3)

Outra forma de representar um conjunto fuzzy A é a seguinte:

� = 	
μ
�
(��)

��
+	

��(��)

��
+⋯+

��(��)

��
(2.4)

Onde:

��	: elementos ou classes de A

��(��): graus de pertinência dos elementos no conjunto A

Os denominadores �� apenas representam a qual elemento ou classe o grau de 

pertinência está relacionado, é uma notação empregada em muitos textos e não tem relação 

com a operação algébrica de divisão. O símbolo de adição também não possui valor algébrico, 

é apenas uma notação especial utilizada para agregar os elementos.

Como exemplo, define-se um conjunto fuzzy para idade contendo três classes: 

jovem, meia-idade e idoso. Toma-se uma pessoa A sendo considerada 20% jovem, 30% de 

meia-idade e 0% idosa e uma pessoa B como sendo 0% jovem, 20% meia-idade e 50% idosa. 

Tem-se então a representação:
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� =
0,2

jovem
+	

0,3

meia-idade
+

0,0

idoso
(2.5)

� =
0,0

jovem
+	

0,2

meia-idade
+

0,5

idoso
(2.6)

Depreende-se, a partir dos conjuntos A e B, que a pessoa B é mais idosa do que a 

pessoa A, mas não é necessariamente muito velha, por ser apenas 50% idosa. Este tipo de 

conclusão feita a partir dos conjuntos expostos é uma forma de inferência, utilizando o bom-

senso como ponto de partida. O objetivo de um sistema fuzzy é aproximar a inferência sobre 

valores incertos assim como o cérebro humano o faz.

O importante a ser destacado aqui é que os conjuntos fuzzy não possuem uma 

fronteira muito bem definida que distinga totalmente os elementos pertencentes dos não 

pertencentes, conforme pode ser observado na Figura 2.14. Além disto, um elemento pode 

pertencer parcialmente a mais de um conjunto.

Figura 2.14 – Diagrama de Venn apresentando a distinção entre conjuntos tradicionais e conjuntos fuzzy

Supondo que os diagramas da Figura 2.14 representem a condição “enxuta” para 

empresas quaisquer, pode-se observar que, para o conjunto tradicional, as empresas A e B

seriam consideradas totalmente enxutas e a empresa C não seria considerada enxuta; o que 

não ocorre para o conjunto fuzzy onde, considerando que uma cor mais intensa e uma posição 

mais central signifique um grau de pertinência maior, a empresa A pode ser considerada mais 

enxuta que a empresa B, que por sua vez é mais enxuta que a empresa C, sendo a empresa D

não enxuta, por se situar totalmente fora da área considerada.

2.2.3. Funções de pertinência para conjuntos fuzzy

Após o entendimento do conceito de grau de pertinência e da representação básica 

dos conjuntos fuzzy, apresentados na seção anterior, torna-se necessária a compreensão das 

chamadas funções de pertinência.

A
B

C

D

A

B

C

Conjunto Clássico Conjunto fuzzy
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As funções de pertinência são funções que mapeiam valores do universo de 

discurso de uma dada variável aos graus de pertinência correspondentes, com objetivo de 

representar uma classe, conceito ou característica da variável.

Definido o universo de discurso, ou seja, a faixa de valores que a variável pode 

conter, definem-se funções matemáticas que relacionem estes valores aos conceitos que se 

deseja expressar, em linguagem natural. Geralmente são utilizados adjetivos tais como 

“pouco” e “muito” para descrever as funções, a depender do contexto. Sendo assim, as 

funções de pertinência representam classes linguísticas em que se classificam os valores 

possíveis da variável, os quais também são chamados de rótulos linguísticos ou simplesmente 

rótulos. As funções de pertinência definem completamente os conjuntos fuzzy.

As classes linguísticas ou rótulos neste trabalho serão representadas da seguinte 

forma: rótulo 1, rótulo 2, e assim por diante. A cada rótulo está associada uma função de 

pertinência cujo domínio é o universo de discurso da variável que o rótulo classifica.

Na literatura, as funções mais utilizadas são as triangulares e as trapezoidais. A

Figura 2.15 apresenta três funções de pertinência (rótulos) para classificação da idade

(variável linguística) em três classes: jovem (função triangular), meia-idade (função 

trapezoidal) e idoso (função triangular). Apesar de estarem compreendidas em um mesmo 

gráfico, deve-se entender que são três funções de pertinência distintas. O intervalo de 

trabalho, domínio das funções ou universo de discurso para o exemplo é situado em [0, 90].

Figura 2.15 – Funções de pertinência para idade

As funções de pertinência triangulares e trapezoidais são definidas a partir das 

coordenadas � de seus vértices. Em (2.7) e (2.8) apresentam-se a função trapezoidal, 
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representada por ��������(�; 	�; 	�; 	�; 	�),	e a função triangular, representada por 

���������(�; 	�; 	�; 	�), sendo � ≤ � ≤ � ≤ �.

Quando dois vértices se coincidem na função trapezoidal, esta se transforma em 

uma função triangular, e quando coincidem em uma função triangular, esta se situa em um 

dos extremos do domínio, conforme se observa nas funções jovem e idoso, representadas por 

���������(�; 	0; 	0; 	45) e ���������(�; 45; 90; 90) e que também poderiam ser definidas

por ��������(�; 0; 	0; 	0; 	45)	e	��������(�; 45; 	90; 	90; 	90).

Após a definição de uma função de pertinência, pode-se obter o grau de 

pertinência para um � qualquer que esteja situado no domínio da função.

��������(�; �; �; �; �) = 	

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

0,										� ≤ �
� − �

� − �
,										�	 ≤ � ≤ �

								1,									� ≤ � ≤ �
� − �

� − �
, � ≤ � ≤ �

0,									� ≤ �

(2.7)

���������(�; �; �; �) = 	

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0, � ≤ �
� − �

� − �
, �	 ≤ � ≤ �

� − �

� − �
, � ≤ � ≤ �

0, � ≤ �

(2.8)

Como exemplo, para a função de pertinência referente à meia-idade representada 

na Figura 2.15 e definida por ��������(�; 	25, 40, 50, 65):

Para � = 28 tem-se que �	 ≤ � ≤ �, portanto:

μ(�) = ��������(�; 25; 40; 50; 65) = 	
� − �

� − �
=

� − 25

40 − 25
	= 0,20 (2.9)

Existem ainda as funções singleton muito utilizadas nos sistemas fuzzy aditivos e 

que em suma englobam um único ponto do intervalo que possui grau de pertinência 1. Isto é, 

um singleton em 5 é entendido como uma função de pertinência que possui grau de 

pertinência 1 em 5 e 0 em todos os demais valores do intervalo.

Deve-se entender que as funções de pertinência são objeto de constante estudo e,

apesar de serem as triangulares e as trapezoidais as mais utilizadas por proporcionarem bons 

resultados para diversas aplicações, ainda é possível que seja feita a pesquisa por funções que 

se adaptem melhor ao sistema. Existem vários métodos para encontrar funções de pertinência 
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quando se dispõe de dados suficientes para uma análise estatística determinística ou outras 

abordagens. Estas questões são discutidas em Klir e Yuan (1995).  

2.2.4. Operações sobre Conjuntos Fuzzy

As operações sobre conjuntos fuzzy são análogas às da lógica tradicional, e são 

definidas sobre os graus de pertinência. As principais operações são: união, intersecção, 

negação e implicação. Com estas operações e um operador de agregação é possível montar 

um modelo de inferência, que avalia proposições do tipo “SE-ENTÃO” denominadas regras 

do sistema e apresentadas na seção 2.2.5.

No Quadro 2.2 são relacionados os principais operadores para as diferentes 

operações sobre conjuntos fuzzy. Os operadores mínimo, máximo e soma (ou média) serão 

explanados a seguir, por terem sido os utilizados na metodologia. Outros operadores podem 

ser encontrados em Kecman (2001) e em Klir e Yuan (1995).

Todos os operadores aqui dispostos possuem propriedades associativas e 

comutativas. Sendo assim, podem ser aplicados a qualquer grupo de conjuntos fuzzy tomados 

em qualquer ordem sem prejuízo do resultado.

Operação
Conectivo 

Lógico
Operadores 

Intersecção (� ∩ �) E Mínimo (min), Produto (prod)

União (� ∪ �) Ou Máximo (máx)
Probor (ou probabilístico)

Negação/Complemento Não Complemento tradicional

Implicação Então Mínimo, Produto

Agregação Ou Máximo, Soma, OWA

Quadro 2.2 – Principais operadores sobre conjuntos fuzzy

 Máximo (União)

É um operador utilizado para avaliar conectores OU nas regras do sistema, e 

também para agregação de saídas no lado consequente das regras.

��∪�(�) = máx{��(�), ��(�)} (2.10)
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Exemplo:

�� = 0,6; 		�� = 0,3; �� = 0,8

��∪� = máx{��, ��} = �á�{0,6; 0,3} = 0,6

��∪�∪� = máx{0,6; 	0,3; 	0,8} = 0,8

(2.11)

 Mínimo (Intersecção e implicação)

É um operador utilizado para avaliar conectores E nas regras do sistema, e 

também para avaliar a implicação (ENTÃO).

��∩�(�) = mín{��(�), ��(�)} (2.12)

Exemplo:

�� = 0,2;	 	�� = 0,5; �� = 0,1

��∩� = mín{��, ��} = �í�{0,2; 0,5} = 0,2

��∩�∩� = mín{0,2; 	0,5; 	0,1} = 0,1

(2.13)

 Produto (Intersecção e implicação)

É utilizado em substituição ao operador mínimo, por apresentar resultados mais 

suaves e pela característica de não desprezar informações de entrada, o que ocorre com o 

operador mínimo que simplesmente pega o menor valor independente de todos os outros 

serem maiores que ele.

��∩�(�) = ��(�). ��(�) (2.14)

Exemplo:

�� = 0,6;		�� = 0,3; �� = 0,8

��∩� = prod{��, ��} = 0,6 ∙ 0,3 = 0,18

��∩�∩� = prod{0,6; 	0,3; 	0,8} = 0,144

(2.15)

 Soma ou Média aritmética (Agregação de saídas)

É utilizado para agregar as saídas de um sistema fuzzy aditivo.

�����(�) =�
��(�)

�

�

���

(2.16)
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Onde:

N= Número de regras.

Exemplo:

������� = 0,8; ������� = 0,1; ������� = 0,65

����� =	�
������	�

3
=
0,8 + 0,1 + 0,65

3
= 0,516

�

���

(2.17)

2.2.5. Sistema de inferência nebulosa

Um sistema de inferência nebulosa (FIS) é compreendido por um conjunto de 

funções de pertinência de entrada e de saída, um conjunto de regras pré-definidas e a escolha 

de um método de inferência apropriado (KASABOV, 1996).

O método de inferência envolve a definição dos operadores a serem utilizados e 

da forma de implicação e de agregação das regras. A fuzzificação e a defuzzificação são as 

etapas que iniciam e concluem o processo de decisão fuzzy, respectivamente. A 

esquematização de todas as etapas pode ser vista na Figura 2.16.

Figura 2.16 – Processo de inferência fuzzy. Fonte: Kulkarni (2001)

O conjunto de regras é utilizado para mapear as entradas em relação às saídas, por 

meio de um método de inferência adequado. As regras de um FIS são do tipo SE-ENTÃO e 

utilizam os rótulos linguísticos. Um conjunto fictício de regras para um sistema de avaliação 

de gorjetas é mostrado em (2.18), utilizando-se as variáveis �����ç� = {����,�é���, ���}

e ������ = {����, ���, ó����} como entradas e ������� = {�����,�é���, ����} como 

saída.
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��:	��	�����ç�	É	����	�	������	É	����	���Ã�	�������		É	�����

��:	��	�����ç�	É	����	�	������	É	���	���Ã�	�������		É	�é���

��:	��	�����ç�	É	����	�	������	É	ó����	���Ã�	�������		É	����

��:	��	�����ç�	É	�é���	�	������	É	����	���Ã�	�������		É	�����

��:	��	�����ç�	É	�é���	�	������	É	���	���Ã�	�������		É	�é���

��:	��	�����ç�	É	�é���	�	������	É	���	���Ã�	�������		É	����

��:	��	�����ç�	É	���	�	������	É	����	���Ã�	�������		É	�����

��:	��	�����ç�	É	���	�	������	É	���	���Ã�	�������		É	����

��:	��	�����ç�	É	���	�	������	É	ó����	���Ã�	�������		É	����

(2.18)

A partir da definição destas regras é possível avaliar o lado antecedente (anterior 

ao ENTÃO) e, a partir disto, avaliar o lado consequente (posterior ao ENTÃO) de todas as 

regras. Posteriormente é feita a agregação e a defuzzificação.

2.2.5.1. Fuzzificação das entradas

Esta etapa envolve a transformação de uma entrada numérica pura em graus de 

pertinência relativos aos conjuntos nebulosos de entrada, previamente definidos para os 

rótulos linguísticos de cada variável de entrada.

Trata-se de verificar, para cada uma das variáveis de entrada do sistema, qual o 

grau de pertinência a cada rótulo linguístico. Para o exemplo da Figura 2.15, a fuzzificação é a 

transformação de uma idade qualquer em graus de pertinência com relação a cada um dos 

rótulos: jovem, meia-idade e idoso. A forma de obtenção do grau de pertinência foi 

apresentada em (2.9), utilizando diretamente as funções de pertinência atribuídas a cada 

rótulo.

2.2.5.2. Avaliação de antecedentes

Após a fuzzificação, têm-se os graus de pertinência relativos a cada rótulo das

entradas. É possível então aplicar os operadores E, OU e NÃO (seção 2.2.4) sobre estes graus 

de pertinência a fim de avaliar o lado SE das regras, também denominado antecedente. Esta 

avaliação é feita para todas as regras em uma única etapa e precede a aplicação do operador 

de implicação, feita na avaliação dos consequentes, descrita na próxima seção.
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O objetivo desta etapa é de se obter um único grau de pertinência para cada regra,

o que, em conjunto com o operador de implicação, determinará a forma de cada saída. Este 

grau de pertinência condensado é denominado força de ativação da regra, ou simplesmente, 

força de ativação (F.A., do inglês firing strength).

2.2.5.3. Avaliação de consequentes

Na avaliação do lado consequente, utiliza-se um operador de implicação tendo 

como termos o grau de pertinência condensado do lado antecedente e o conjunto de saída da 

regra.

O operador de implicação molda o conjunto de saída ao grau de ativação da regra, 

determinado pela avaliação dos graus de pertinência do lado SE. Sendo assim, o conjunto de 

saída é “cortado” à altura correspondente à força de ativação, descrita na seção anterior. Com 

o uso do operador mínimo, este corte é bastante visível, já o operador produto reduz 

proporcionalmente o conjunto de saída à altura da força de ativação. O funcionamento destes 

operadores é demonstrado na Figura 2.17, para força de ativação de 0,5. A linha tracejada 

representa o conjunto de saída original definido na regra.

Figura 2.17 – Comparação entre operadores mínimo e produto como operadores de implicação para avaliação de 
consequentes

2.2.5.4. Agregação das saídas

Após a avaliação dos consequentes, cada regra terá um conjunto fuzzy de saída, 

cortado ou reduzido à altura da força de ativação. Faz-se necessária então a combinação de 

todos estes conjuntos de saída em um único conjunto. Esta operação de combinação é 

denominada agregação.

Neste trabalho será utilizada a soma das saídas como operador de agregação. Um 

sistema que utiliza este tipo de agregador é chamado de fuzzy additive model (FAM).

Basicamente somam-se todas as saídas resultantes da avaliação dos consequentes e divide-se 

pelo número total de regras, para que o conjunto resultante permaneça com graus de 
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pertinência entre zero e um. Esta característica faz com que, na verdade, seja feita a média 

aritmética entre os conjuntos de saída.

O processo é o mesmo apresentado em (2.17), mas feito para todas as abcissas 

presentes na discretização do intervalo da variável de saída. Supondo que esse intervalo seja

�, é feita uma soma para ��, uma para ��, uma para �� e assim por diante, sendo �� um valor 

do intervalo {��í���� , ��á����} presente na discretização, ou divisão do intervalo.

A Figura 2.18 apresenta esquematicamente esta operação para um sistema 

qualquer composto de duas entradas que são combinadas pela operação E através do produto 

de seus graus de pertinência e uma saída utilizando também o produto como operador de 

implicação. Este método de inferência é denominado de soma-produto (sum-prod), por 

utilizar a soma como agregação e o produto como implicação. Apesar de o nome do operador 

ser soma, na realidade é feita a média para que o conjunto de saída não extrapole o grau de 

pertinência máximo equivalente a uma unidade.

São processadas todas as subdivisões do intervalo de saída, a média é feita 

considerando-se todos os graus de pertinência relativos a uma mesma subdivisão ��, ��, �� e 

assim por diante. O conjunto das médias será o conjunto agregado, ou conjunto fuzzy final.

Figura 2.18 – Agregação utilizando o operador soma (sum) ou média

2.2.5.5. Defuzzificação

Após a agregação das saídas com um operador escolhido, tem-se o conjunto 

nebuloso resultante, que ainda não possui utilidade direta. Faz-se necessária a tradução desse

conjunto em um valor representativo, um valor que possa ser utilizado e interpretado. Nos 
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sistemas de controle, esse valor pode ser a velocidade de operação de uma máquina, por 

exemplo, ou a força de aplicação de um freio, uma vez que os aparelhos não entendem os 

conjuntos fuzzy nativamente. O processo que faz esta tradução, ou seja, que busca um valor 

que melhor represente o conjunto final é chamado defuzzificação.

O processo mais utilizado é do centroide ou centro de gravidade (CG), que retorna 

a coordenada � correspondente ao CG da área resultante de agregação. Esta operação é a que 

retorna os melhores resultados, mas tem uma desvantagem relacionada ao tempo 

computacional envolvido para obtenção do centroide.

Nos casos em que se deseje um sistema de resposta em tempo real (como sistemas 

de controle industrial) outras soluções podem ser adotadas, por exemplo, o método first of 

maximum (FOM) que simplesmente retorna o primeiro valor máximo do conjunto de saída. 

Existe ainda o método mean of maximum (MOM) que avalia a média entre os valores 

máximos mais representativos. Estes métodos não serão detalhados por fugirem ao escopo do 

trabalho.

A defuzzificação por centroide é um processo numérico feito a partir da média 

ponderada das abcissas do conjunto resultante, para uma dada discretização do espaço, onde 

os pesos são os graus de pertinência. A equação de defuzzificação é mostrada em (2.19)

� =
� �� 	�(��)

�

���

� �(��)
�

���

(2.19)

Como exemplo, a Figura 2.19 trás um possível conjunto resultante, discretizado 

nas abcissas 1, 3, 5 e 7. O centroide aproximado do conjunto de saída é, portanto, determinado 

por:

� =
1 ∗ 0,1 + 3 ∗ 0,2 + 5 ∗ 0,3 + 7 ∗ 0,15

0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,15
=
3,25

0,75
	= 4,33

(2.20)

Figura 2.19 – Exemplo de defuzzificação por centroide.
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2.2.5.6. Superfície de inferência

Para um sistema composto de duas entradas e uma saída, é possível representar o 

seu comportamento graficamente em três dimensões, onde os eixos X e Y são as variáveis de 

entrada e o eixo Z a variável de saída. Esta representação é denominada de superfície de 

inferência ou de decisão e caracteriza o comportamento do FIS para um dado conjunto de 

regras. A Figura 2.20 apresenta a superfície de inferência para um sistema de frenagem 

fictício, onde as variáveis de entrada são a distância entre os carros e a velocidade, e a saída é 

a força de frenagem. É possível observar que tanto para uma diminuição da distância quanto 

para o aumento da velocidade, são necessárias maiores aplicações da força de frenagem

(KECMAN, 2001).

Figura 2.20 – Superfície de inferência para sistema de frenagem. Fonte: Adaptado de Kecman (2001)

2.3. FERRAMENTAS VOLTADAS PARA A CONSTRUÇÃO ENXUTA

Poucos estudos foram feitos no sentido de elaborar ferramentas de avaliação e 

apoio à filosofia da Construção Enxuta.

Kurek et. al.1 (2005) apud Carvalho (2008) apresenta um trabalho onde busca 

identificar a presença da Construção Enxuta por meio dos onze princípios propostos por 

Koskela (1992), abordando alguns pontos de cada princípio.

                                                
1 KUREK, J.; PANDOLFO, A.; BRANDLI, L. L; ROJAS, J. V. J.; PANDOLFO, L. M .
Implantação dos princípios da construção enxuta em uma empresa construtora. In:
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 4, 2005;
ENCONTRO LATINO AMERICANO DE GESTÃO E ECONOMIA DA
CONSTRUÇÃO, 1, 2005. Anais... Porto Alegre, 2005. 1 CD ROM
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Carvalho (2008) propõe uma ferramenta de avaliação do estado atual de empresas 

construtoras em relação aos conceitos da Construção Enxuta. Esta ferramenta propõe a 

aplicação de questionários que visam evidenciar a presença dos princípios da construção 

enxuta, em diversos setores de uma empresa. Os questionários devem ser respondidos com 

uso da escala apresentada na Figura 2.21 e posteriormente são analisados por meio de média 

aritmética e representados por princípio em um gráfico polar demonstrado na Figura 2.22.

Nível 0 = O princípio não está presente ou há grandes inconsistências 
em sua implementação.

Nível 1 = O princípio está presente mas há pequenas inconsistências em 
sua implementação.

Nível 2 = O princípio está totalmente presente e efetivamente 
implementado.

Nível 3 = O princípio está totalmente presente, efetivamente 
implementado e exibe melhorias em sua execução, nos ultimos 12 
meses.

Figura 2.21 – Níveis de classificação do questionário de avaliação do estado atual de empresas construtoras em 
relação aos conceitos da Construção Enxuta.  Fonte: Carvalho (2008)

Santana (2010) buscou evidenciar a presença de quatro princípios da construção 

enxuta em empresas goianas por meio da aplicação de checklists contendo perguntas a serem 

respondidas com sim ou não. Posteriormente foi feita a relação entre o total de perguntas 

satisfatoriamente respondidas e o número total de perguntas elaboradas. Um aspecto a ser 

destacado é que talvez pela característica apenas verificar a presença de ações enxutas nas 

empresas, num primeiro momento a ponderação destas ações não se justifica, pois a intenção 

não foi de mensuração.

O ponto comum destas pesquisas é que buscam constatar a presença dos 

princípios da construção enxuta por meio de questionários a serem aplicados no contexto em

questão. Posteriormente estes questionários foram tabulados e interpretados. Carvalho (2008) 

utilizou a média aritmética dos resultados e Santana (2010) calculou a relação percentual entre 

perguntas respondidas com sim e o total de perguntas.

Carvalho (2008) apresentou uma classificação dividida em quatro níveis para as 

respostas, representando uma espécie de ponderação à ocorrência dos fatos, buscando assim

maior refinamento dos resultados. Os resultados foram então apresentados na forma do
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gráfico polar da Figura 2.22 onde cada raio representa o atendimento a um dos onze 

princípios da construção enxuta para o setor investigado.

Figura 2.22 – Gráfico de radar para avaliação de setores segundo princípios da construção enxuta. Fonte: 
Carvalho (2008)

As metodologias citadas são frágeis no sentido de que não possibilitam a 

diferenciação entre as ações e de que também não levam em conta o fator temporal em que se 

situa a empresa que almeja se tornar enxuta. Ou seja, a presença de cada ação possui a mesma

importância em relação à presença das outras a qualquer tempo analisado. Além disso, 

Carvalho (2008) utilizou quantidades não uniformes de perguntas por princípio, o que pode 

desequilibrar certos princípios frente aos demais.

Santana (2010) não pretendeu fornecer uma ferramenta para analisar empresas, 

mas sim buscou realizar um diagnóstico dos princípios da construção enxuta nas empresas 

goianas a partir de observações instantâneas. Acredita-se que, nesse caso, o fator temporal não 

influenciaria, pois se tratou de uma única medida e não de um acompanhamento (diagnóstico 

e observação instantânea).

Carvalho (2008), no entanto, apresenta a sua ferramenta como uma metodologia 

para guiar a diretoria de empresas na tomada de decisão para o desenvolvimento enxuto,

fornecendo um diagnóstico do estado atual.

Wiginescki (2009) utilizou a metodologia de Carvalho (2008) para estudo de 

formas para implantação das ferramentas lean em obras pequenas e de curto prazo. A 

aplicação dos formulários e a avaliação dos mesmos pela pesquisadora permitiu que fosse
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montado um plano de ação para a utilização das ferramentas enxutas nas obras. Esse trabalho 

permitiu concluir a vantagem proporcionada pela investigação dos princípios por meio da 

observação direta e com a diferenciação entre os níveis de aplicação das ações enxutas, haja 

vista que Carvalho (2008) utilizou quatro níveis classificatórios para esta condição.

Sabe-se que a mudança do pensamento tradicional para o pensamento enxuto por 

vezes não é uma tarefa simples e imediata. Demanda tempo e habilidade dos agentes 

envolvidos para identificar os pontos que necessitam ser melhorados para que o objetivo seja 

atingido.

Pode-se dizer ainda que as ações a serem tomadas para a implantação do 

pensamento enxuto se diferenciam, sendo algumas primordiais às outras. Alguns especialistas 

podem preferir algumas ações às outras, a determinado tempo, sendo assim, entende-se que 

seria interessante a ponderação das ações de alguma forma, tanto em relação à aplicação das 

mesmas quanto em relação ao prazo em que devam ser atendidas (curto, médio ou longo 

prazo).
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA

Neste capítulo será detalhada a metodologia previamente apresentada na 

introdução do trabalho, expondo detalhes concernentes ao sistema de inferência proposto.

3.1. VISÃO GERAL

O sistema de inferência fuzzy proposto - Fuzzy Inference System (FIS) - pretende 

diagnosticar determinada empresa submetida à avaliação quanto ao atendimento dos 

princípios da construção enxuta. Isso é, objetiva mensurar o quão lean é a empresa em dado 

momento, e também acompanhar o progresso desta empresa para a sua classificação como 

enxuta.

Para tanto, por meio de formulários de avaliação padronizados, busca-se obter os 

graus de atendimento para uma série de ações e práticas enxutas, listadas por especialistas da

área. Estes formulários coletam as entradas para o FIS, que será descrito na seção 3.4.

Uma empresa de construção civil é composta por diversos setores nos quais

podem ser aplicados os princípios da construção enxuta, dentre estes podemos citar os setores 

de projetos, de administração, de execução das obras, de planejamento e controle das obras, 

de avaliação pós-ocupação, dentre outros.

Considera-se que a transição para o pensamento enxuto se dê por setor, uma vez 

que é possível iniciar este processo em qualquer setor e partir para os demais, a critério das 

necessidades de cada situação. Esta análise cabe ao especialista. Por meio da metodologia 

apresentada, caso existam formulários para todos os setores será possível definir qual setor é 

mais crítico, portanto, este deverá ser observado com maior critério. 

3.2. PARÂMETROS DE ENTRADA

O sistema proposto utiliza como parâmetros de entrada as informações obtidas por 

meio de formulários de avaliação, que são específicos para cada setor da empresa e devem ser 

preenchidos por um avaliador capacitado previamente.
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Os formulários são elaborados por um especialista da área, ou alternativamente 

pela colaboração entre vários especialistas. Neste trabalho foram empregados formulários em 

papel, entretanto o ideal seria o uso de aplicativo ou planilhas eletrônicas a serem preenchidas 

em laptops, tablets ou smartphones. Desta forma o processo se torna mais rápido, eficiente e a 

prova de erros – eliminando-se a etapa de transferência dos dados para o computador.

O especialista, valendo-se de sua experiência, elabora os formulários contendo 

perguntas ou aspectos a serem observados para a identificação de boas práticas ou ações que 

estejam presentes ou que sejam desejáveis em empresas lean. 

É fundamental que estas práticas e/ou ações sejam agrupadas por princípio, para 

que o sistema possa fornecer uma análise específica por princípio, permitindo a constatação 

de quais princípios estão de acordo com o lean thinking e quais não estão. Eventualmente 

algumas ações poderão estar relacionadas a mais de um princípio. Nesses casos é 

recomendável que elas componham o princípio mais representativo. Este cuidado foi tomado 

na elaboração dos formulários.

A definição das ações e práticas pode ser mais generalizada e abrangente, ou ser 

mais específica e pontual. Quanto mais genéricas forem as ações, mais fácil será a posterior 

definição das regras do sistema fuzzy, e mais fácil será compreender como as alterações nas 

regras alteram os resultados das inferências. Ao se especificar mais as ações incorre-se na 

necessidade de uma maior quantidade de ações e, portanto, em um formulário mais extenso e 

desestimulante para o avaliador. Procurou-se generalizar ao máximo as ações presentes nos 

questionários propostos.

Com o objetivo de utilizar o sistema como um mecanismo que auxilie o 

acompanhamento de todo o processo de transição do pensamento tradicional para o 

pensamento enxuto e sabendo que esta mudança de paradigma não se dá de forma instantânea, 

já que ela leva certo tempo até que se cubram todos os processos da empresa, considerou-se 

de suma importância inserir dentre as variáveis de entrada uma variável temporal. Essa

variável temporal refletirá o tempo decorrido desde o início da transição, e é através dela, em 

conjunto com as funções de pertinência relativas ao tempo, que cada ação será avaliada 

localmente. Estas questões serão detalhadas na seção 3.4.
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3.3. USO DOS FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO

De posse dos formulários de avaliação, o avaliador, observando o contexto de 

cada setor da empresa submetido à análise, segue atribuindo o grau de aplicação para cada 

prática ou ação presente no formulário. Além de coletar os graus de aplicação para cada item 

listado nos formulários, o avaliador também deverá indicar o tempo decorrido desde o início 

do acompanhamento até o momento da análise.

O grau de aplicação é representado com uso da escala de Likert de onze graus 

apresentada no Quadro 3.1, que associa para cada valor inteiro entre zero e dez, uma situação

subjetivo-qualitativa possível de aplicação da prática ou da ação enxuta. 

As escalas de Likert são amplamente utilizadas em pesquisas qualitativas devido à 

sua sensibilidade de recuperar conceitos aristotélicos para manifestação de qualidades: 

reconhece a oposição entre contrários, reconhece gradiente e reconhece situação intermediária

(PEREIRA, 1999).

Valor Situação Observada

0 Nenhuma presença no contexto observado.

1 Estudos iniciais sobre o tema.

2 Entendimento completo sobre o tema, mas nenhuma atividade de implantação.

3 Primeiras tentativas de implantar a ação em alguns processos da empresa.

4 Presença da ação, mas há grandes inconsistências em sua aplicação.

5 Presença da ação, sem inconsistências em sua aplicação, mas sem resultados 
monitorados.

6 Primeiros resultados coletados das ações implantadas em alguns processos.

7 Ação implantada nos diversos processos da empresa.

8 Ação implantada nos diversos processos da empresa e resultados monitorados.

9 Ação efetivamente aplicada, resultados monitorados e em melhoria contínua.

10 A ação está efetivamente presente e exibe melhorias em sua execução, nos últimos 12 
meses.

Quadro 3.1 − Escala proposta para grau de aplicação

A intenção ao se sugerir esta escala foi a de se eliminar a necessidade de definir

um conjunto fuzzy (ver seção 2.2.2) para cada grau de aplicação possível, ou seja, a tentativa 

aqui é a de transformar uma entrada qualitativa e subjetiva em um valor numérico simples. 

Diante do exposto, o sistema de inferência tem duas entradas numéricas puras, 

uma referente ao tempo decorrido e outra referente ao grau de aplicação. Caso não fosse 

utilizado tal artifício, não teríamos uma entrada numérica simples para o grau de aplicação, 
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mas sim um conjunto fuzzy representando cada possível entrada linguística, ou uma 

combinação destas.

Para este trabalho foram elaborados formulários de entrada destinados aos setores 

de projetos e de produção contendo, cada um, cinco ações para cada um dos onze princípios 

da construção enxuta apresentados na Revisão Bibliográfica, seção 2.1.3.

3.4. SISTEMA DE INFERÊNCIA FUZZY

Sabe-se, a partir do exposto no Capítulo 2, que os aspectos fundamentais para um 

sistema de inferência nebuloso são a definição de funções de pertinência adequadas ao 

problema, tanto para entrada como para saída, bem como a sensata definição das regras.

A experiência é incorporada ao algoritmo de forma próxima à linguagem natural, 

na definição das funções de pertinência e na elaboração das regras. O conhecimento de 

especialistas é valioso uma vez que estes conseguem tomar decisões perante situações 

subjetivas, de múltiplas variáveis e permeadas de incertezas.

A Figura 3.1 representa de forma geral a metodologia proposta e expõe a estrutura 

interna do sistema de inferência (FIS), que será detalhada nas próximas seções.

Figura 3.1 – Diagrama geral do sistema de inferência proposto
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3.4.1. Conjuntos de entrada

Conforme apresentado na seção 3.3, os formulários de avaliação são alimentados 

com o tempo decorrido desde o início do acompanhamento ou diagnóstico inicial, bem como 

o grau de aplicação de cada ação, respeitando a escala apresentada no Quadro 3.1.

As funções de pertinência utilizadas para a fase de implantação – Entrada 1 (X1) –

compreendem o intervalo de cinco anos – sessenta meses. Trata-se de uma adoção feita com 

base na experiência existente, considerando-se um cenário no qual a empresa ainda não conte

com sistemas de padronização dos processos e ainda terá de fazer esta sistematização com a 

implantação de uma ISO 9001 ou PBQP-H, por exemplo.

O intervalo deve ser definido pelo especialista a partir do diagnóstico inicial, em 

estimativa ao prazo para implantação dos princípios e de acordo com as necessidades da 

empresa em questão. A partir disto os conjuntos que representam os rótulos propostos 

poderão ser adaptados proporcionalmente ao novo intervalo.

Os rótulos da variável de Entrada 1 (X1), foram divididos em três fases, a saber: 

inicial, intermediária e final. Foram utilizadas funções de pertinência trapezoidais para 

classificar as fases de implantação em função do tempo decorrido em meses, e estas são

apresentadas na Figura 3.2. Foi tomado o cuidado de manter simetria entre as funções, 

mantendo intervalos de doze meses entre os pontos notáveis dos trapézios. 

Figura 3.2 – Funções de pertinência para fase de implantação (X1)

As razões condicionantes para a adoção de funções trapezoidais foram a

simplicidade de sua utilização, o fato de serem um dos tipos de função de pertinência mais 

utilizados na bibliografia existente e também o caráter exploratório desta pesquisa, que não 
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visa encerrar o assunto, mas sim fazer um reconhecimento do tema. É importante notar que 

também poderiam ter sido definidos mais rótulos para as fases. Entretanto, esta escolha 

aumentaria a quantidade de regras a serem definidas para o sistema.

Para o grau de aplicação – Entrada 2 (X2) – as funções de pertinência 

compreendem o intervalo de zero a dez, abrangendo os limites da escala apresentada na seção 

3.3. Foram utilizadas funções triangulares para rotular o grau de atendimento, classificados 

por níveis: baixo, médio e alto, que podem ser observados na Figura 3.3.

Figura 3.3 – Funções de pertinência para grau de aplicação (X2)

Inicialmente foram adotadas funções trapezoidais para a representação destes

rótulos. Entretanto, após testes iniciais percebeu-se que a superfície resultante continha 

patamares correspondentes às regiões onde o grau de pertinência da função trapezoidal era 

máximo. Desta forma, as saídas obtidas para diferentes entradas consecutivas e próximas, por 

exemplo, 4, 5 e 6 resultavam no mesmo valor, caso a função trapezoidal fosse igual a 1 nestes 

pontos.

O uso de funções triangulares permitiu que qualquer variação no grau de 

atendimento proporcionasse uma variação da saída do sistema, representando melhor o

comportamento esperado. No caso da variável para a fase de implantação os trapézios se 

adequaram bastante, pois não se previa que ocorressem grandes alterações a cada mês: pode-

se observar que para todo o primeiro ano (0 a 12 meses) a função inicial apresenta grau de 

pertinência igual a um.
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3.4.2. Conjuntos de saída

Devido à escassez de estudos relativos à quantificação do grau de atendimento aos 

princípios da construção enxuta em empresas, esta pesquisa propõe um índice comparativo 

denominado “índice lean” como saída do FIS. Este índice é um valor situado no intervalo de 

zero a dez e classificado em três rótulos: não enxuta, pouco enxuta e muito enxuta.

Inicialmente foram testadas as funções trapezoidais da Figura 3.4. A opção inicial 

por este tipo de função de pertinência teve como justificativa a larga utilização na área e a 

simplicidade. Procurou-se manter a simetria em relação à coordenada correspondente ao 

índice 5.

Figura 3.4 – Funções de pertinência trapezoidais para índice lean (Y)

A superfície de inferência para estas funções apresentou peculiaridades quanto ao

intervalo de saída que serão discutidas na seção 3.4.3, onde se destaca a possibilidade de se 

utilizar três conjuntos singleton situados em 0, 5 e 10, como se observa na Figura 3.5.

Figura 3.5 – Funções de pertinência singleton para índice lean (Y)
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3.4.3. Sistema de regras

Após a definição dos conjuntos de entrada e saída, segue-se com a elaboração de 

regras para cada grupo de ações ou ações específicas. Estas regras mapeiam a condição enxuta

para cada combinação entre grau de atendimento e tempo decorrido. Sendo assim temos um 

total de regras equivalente ao produto entre a quantidade de classes para as fases de 

implantação e a quantidade de classes para o grau de atendimento.

As regras do sistema são dispostas em matrizes onde o especialista define um 

conjunto de saída (Y) para cada combinação entre as entradas (X1 e X2). Dessa forma, o 

especialista poderá restringir a resposta de determinadas ações de forma subjetiva para cada 

época desejada. Por exemplo, o especialista considera que determinada ação seja de suma 

importância na fase inicial. Ele pode atribuir regras que façam com que a saída do sistema 

para esta ação só seja máxima para valores mais elevados da escala proposta. Isto é feito 

atribuindo a saída não enxuta tanto para o grau de atendimento médio como baixo para a 

fase inicial. 

O Quadro 3.2 apresenta um conjunto de regras linearizado e sem influência 

temporal, isto é, o comportamento da saída é sempre proporcional à entrada quanto ao grau de 

atendimento e indiferente em relação às fases de implantação. Este conjunto de regras pode 

ser tomado como padrão ou genérico para as ações em que não se tenha definido regras 

particulares. O quadro sintetiza o conjunto de regras definido em (3.1).

��:	��	����	É	�������	�	����	É	�����	���Ã�	í�����		É	�ã�_������

��:	��	����	É	�������	�	����	É	�é���	���Ã�	í�����		É	�����_������

��:	��	����	É	�������	�	����	É	����	���Ã�	í�����		É	�����_������

��:	��	����	É	��������. �	����	É	�����	���Ã�	í�����		É	�ã�_������

��:	��	����	É	��������. �	����	É	�é���	���Ã�	í�����		É	�����_������

��:	��	����	É	��������. �	����	É	����	���Ã�	í�����		É	�����_������

��:	��	����	É	�����	�	����	É	�����	���Ã�	í�����		É	�ã�_������

��:	��	����	É	�����	�	����	É	�é���	���Ã�	í�����		É	�����_������

��:	��	����	É	�����	�	����	É	����	���Ã�	í�����		É	�����_������

(3.1)

A resposta do FIS (superfície de inferência) para estas regras genéricas deverá se 

aproximar de um plano bissetor de Y-Z, devido às condições impostas de proporcionalidade 

entre grau de atendimento e índice lean, e à invariabilidade com relação ao tempo. Observa-se 
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que para as três colunas o preenchimento é o mesmo: graus de atendimento baixos retornam 

índices lean também baixos. A Figura 3.6a apresenta a superfície de decisão para esta 

situação.

É importante destacar que, devido ao processo de defuzzificação por centróide, os 

valores mínimo e máximo para a saída serão os centros de gravidade dos trapézios definidos 

para a saída, situando-se portanto entre 1,5 e 8,5 aproximadamente. Para a obtenção de um 

índice com extremos em 0 e 10 é permitido o escalonamento ou a normalização dos resultados 

para este novo intervalo, conforme pode-se observar na Figura 3.6b. 

Uma segunda opção para a adequação do intervalo de saída é a opção de funções 

singleton para representar os conjuntos de saída, situadas em 0 – não enxuta, 5 – pouco 

enxuta e 10 – muito enxuta, definidas na seção anterior e apresentadas na Figura 3.5. Para 

esta condição, a superfície de inferência, apresentada na Figura 3.8, toma a configuração 

totalmente linear – plano bissetor de Y-Z – ao se considerar as regras do Quadro 3.2. Em 

ambas as situações, os resultados devem ser próximos, uma vez que os conjuntos de saída 

representam o conhecimento dos especialistas e o bom-senso. Na análise de resultados, 

disposta no Capítulo 4, estas duas alternativas serão comparadas.

Fase de Implantação (X1)

Inicial (1) Intermediária (2) Final (3)

G
ra

u 
de

 
A

te
nd

im
en

to
(X

2)

Baixo (1) Não enxuta Não Enxuta Não Enxuta

Médio (2) Pouco Enxuta Pouco Enxuta Pouco Enxuta

Alto (3) Muito Enxuta Muito Enxuta Muito Enxuta

Quadro 3.2 – Exemplo de regras do sistema sem influência temporal

Um segundo conjunto de regras é apresentado no Quadro 3.3 para ilustrar as 

possibilidades de desbalanceamento temporal permitidas pela metodologia. Neste exemplo, 

define-se a saída como pouco enxuta para os níveis baixo e médio na fase inicial. Sendo 

assim, uma ação que tenha grau de atendimento baixo não será crucial no início, ou em um 

diagnóstico instantâneo. Observa-se ainda que, na fase intermediária, o comportamento 

retorna ao padrão do exemplo anterior e que, na fase final, o comportamento enxuto é 

restringido apenas para o grau de atendimento elevado da ação em questão.
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Fase de Implantação (X1)

Inicial (1) Intermediária (2) Final (3)
G

ra
u
 d

e 
A

te
n
d
im

en
to

(X
2
)

Baixo (1) Pouco Enxuta Não Enxuta Não Enxuta

Médio (2) Pouco Enxuta Pouco Enxuta Não Enxuta

Alto (3) Muito Enxuta Muito Enxuta Muito Enxuta

Quadro 3.3 – Exemplo de regras do sistema com influência temporal

Como síntese pode-se afirmar que a segunda matriz de regras representa o 

comportamento de uma ação que seja considerada pouco importante no início, mas de suma 

importância na composição do índice lean ao fim do prazo considerado (aqui de cinco anos).

A Figura 3.7 apresenta a superfície de inferência normalizada ao intervalo [0,10] para este 

segundo grupo de regras com influência temporal, onde se constatam as observações feitas.

Figura 3.6 – Superfície de inferência sem influência temporal: (a) sem normalização (b) com normalização

Figura 3.7 – Superfície de inferência com influência temporal utilizando conjuntos trapezoidais com 
normalização
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Figura 3.8 – Superfície de inferência sem influência temporal utilizando conjuntos singleton como saída

3.5. ÍNDICE LEAN

Após a avaliação das regras e a defuzzificação, obtém-se um valor numérico 

correspondente à saída do FIS, denominado índice lean. Este índice é específico de cada ação, 

uma vez que a metodologia foi concebida para que cada ação possa conter um conjunto de 

regras.

Através da média aritmética entre os índices das ações de um mesmo princípio, 

obtém-se o índice lean do princípio e através da média dos índices de todos os onze 

princípios, obtém-se o índice lean global. Na Figura 3.9 apresenta-se esquematicamente este 

funcionamento para dois princípios, que pode ser estendido aos onze, por analogia. 

Figura 3.9 – Avaliação do Índice Lean em diferentes níveis (por ação, por princípio e global)
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os índices por ação. Por exemplo, se a cada seis meses for feito um diagnóstico em uma 

determinada empresa e o índice se mantiver elevado e sem grandes variações, pode ser que 

tudo esteja correndo bem e que o especialista não precise descer ao nível de identificar 

problemas em ações específicas que não estejam sendo atendidas. No caso contrário, o 

especialista poderá identificar quais índices lean estão sendo prejudicados e ainda quais ações 

estão causando esta queda.

3.6. EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

Com intuito de elucidar o funcionamento da metodologia, será apresentado passo-

a-passo um exemplo para uma ação qualquer, utilizando as funções de pertinência definidas 

anteriormente para a entrada e optando pelas funções trapezoidais para a saída.

O conjunto de regras definido no Quadro 3.2 será utilizado. Este exemplo é 

extensível, por analogia, ao modelo com saída em conjuntos singleton (discutido na seção 

anterior). A saída com funções trapezoidais foi escolhida para o exemplo por possibilitar uma 

melhor forma de representar o funcionamento dos operadores de implicação e de agregação.

Supõe-se que foi aplicado um formulário de avaliação 14 meses após o 

diagnóstico inicial, a fim de verificar a evolução de determinada ação. Nesse formulário 

constatou-se que o grau de atendimento a essa ação era equivalente a 4, isto é, a ação estava 

presente mas com grandes inconsistências em sua aplicação (conforme Quadro 3.1). As 

variáveis de entrada são portanto: �1 = 14	�����	�	�2 = 4.

Inicialmente, obtêm-se os graus de pertinência de todos os rótulos que classificam 

as entradas. O processo é o mesmo descrito na seção 2.2.3, e utiliza as funções apresentadas 

no Quadro 3.4.

Fases de Implantação (X1) Grau de Aplicação (X2)

�������(�1) = ��������(�1; 0, 0, 12, 24)
���������á���(�1) = 	��������(�1; 12,24,36,48)
�����(�1) = ��������(�1; 36, 48,60, 60)

�����(�2) = ���������(�2; 0, 0, 5)
�é���(�2) = 	���������(�2; 0, 5, 0)
����(�2) = ���������(�2; 5, 5, 10)

Quadro 3.4 – Funções de pertinência utilizadas para X1 e X2

A partir da aplicação das funções descritas, obtêm-se os graus de pertinência µ

dispostos na Figura 3.10, onde as regras são representadas por Rij, em que i e j representam 
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respectivamente o rótulo de X1 e o rótulo de X2, tomados do Quadro 3.2. Sendo assim, R11

representa a regra que relaciona a fase inicial (i=1) com o grau de atendimento baixo (j=1).

Em seguida, o lado antecedente é agrupado por meio do operador produto a fim 

de se obter um único grau de pertinência para cada regra, então denominado força de ativação. 

Os resultados dessa operação encontram-se sobre a seta de implicação (ENTÃO) na Figura 

3.10.

Uma vez obtidas as forças de ativação para cada regra, o conjunto de saída de 

cada regra é escalonado com o operador produto, à altura da força de ativação, de forma 

idêntica ao mostrado em 2.2.5.3. Essa operação pode ser visualizada nos conjuntos do lado 

consequente. A linha tracejada nos conjuntos de saída representa o conjunto original e a área 

colorida representa o conjunto final da regra. Para os casos em que a força de ativação seja 

nula, o conjunto final foi representado com linha contínua para destacar que não há 

preenchimento da regra.

Após a obtenção dos conjuntos de saída para cada regra, prossegue-se com a 

agregação dessas saídas, utilizando o operador soma ou média descrito em 2.2.5.4 e 

demonstrado na Figura 2.18. Graficamente pode-se observar que é feita a média ponto a ponto 

das saídas, culminando com o conjunto final agregado.

O conjunto final agregado é defuzzificado utilizando o método do centróide 

descrito em 2.2.5.5. O valor resultante � = 4,44 é o índice lean para a regra.

Para a situação real onde são trabalhadas várias ações de vários princípios, cada 

ação é submetida ao FIS da mesma maneira aqui descrita, utilizando as regras particulares a 

cada uma. Em seguida é feito o agrupamento dos índices lean com a média aritmética para 

obtenção do índice lean por princípio e do índice global, da forma descrita na seção anterior.
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Figura 3.10 – Funcionamento do FIS para o exemplo de aplicação
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A metodologia apresentada no Capítulo 3 foi implementada em Matlab® e 

submetida a diversas análises utilizando os dados obtidos a partir dos formulários de avaliação 

criados e aplicados em diferentes cenários.

O formulário para o setor de projetos foi aplicado ao CEGEF, órgão da 

Universidade Federal de Goiás responsável pela gerência do espaço físico da universidade. O 

formulário para a avaliação da execução foi aplicado em três obras de edificações verticais, 

sendo cada uma pertencente a uma empresa diferente, denominadas Empresas A, B e C.

Os dados obtidos com os formulários foram tabulados na forma da Tabela 4.1, 

que contém os dados referentes à Empresa A. Neste quadro, Pi representa os princípios da 

construção enxuta, e Ai as ações. Os valores de preenchimento são correspondentes aos da

escala proposta no Quadro 3.1. A tabulação dos dados obtidos para todos os cenários 

observados encontra-se no Apêndice B.

Tabela 4.1 – Respostas obtidas para Empresa A

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

A1 8 9 8 7 8 9 9 8 6 9 9

A2 8 9 10 9 3 3 8 9 8 9 9

A3 9 8 9 9 0 0 8 9 6 6 9

A4 8 9 9 4 9 9 0 6 9 9 6

A5 9 8 8 9 9 10 8 6 1 9 7

Foram feitas cinco análises sobre os dados. Na primeira utilizou-se parte da 

metodologia proposta por Carvalho (2008), aqui denominada de “Tradicional”, nas três 

seguintes utilizou-se o FIS proposto tendo como intuito a comparação entre as diferentes 

saídas (trapezoidais com e sem normalização e singleton). Por fim, na quinta análise, 

objetivou-se simular as capacidades da metodologia com relação ao passar do tempo. Desta 

forma a empresa que se saiu melhor nas primeiras análises foi escolhida e submetida a uma 

essa simulação utilizando o segundo grupo de regras apresentado no trabalho (ver Quadro 

3.3), em três tempos distintos: t=0, t=30 e t=60 meses. Caso a empresa com desempenho pior 
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fosse escolhida, o índice lean também sofreria uma queda, ainda maior. Isto se deve ao

comportamento da saída para o conjunto de regras utilizado, mostrado na Figura 3.7.

Para a primeira análise houve uma adaptação da metodologia proposta por 

Carvalho (2008), considerando-se a expansão da escala de quatro níveis apresentada em seu 

trabalho para a escala de onze níveis proposta neste. Em sua metodologia, o autor faz a média 

aritmética das respostas obtidas com os formulários aplicados.

As análises referentes à resposta do FIS inicialmente foram feitas para todos os 

cenários de avaliação com o conjunto de regras sem influência temporal apresentado no 

Quadro 3.2. Três índices lean foram obtidos: o primeiro utilizando saídas trapezoidais sem 

normalização; o segundo utilizando normalização; e o terceiro utilizando as saídas singleton, 

que prescindem de normalização por já se situarem no intervalo desejado. Estes resultados são 

apresentados nas Tabelas 4.2 a 4.5, já agrupados por princípio, e comparados com o resultado 

da metodologia tradicional.

Destaca-se que, para estas condições, os resultados utilizando os conjuntos de 

saída singleton se igualam aos da média aritmética utilizada por Carvalho (2008). Este fato se 

deve à simetria e à proporcionalidade das três funções triangulares da entrada X2 (Grau de 

aplicação) e à proporcionalidade do conjunto de regras. Em outras situações, onde se 

aumentassem os rótulos de entrada ou se alterassem as funções de pertinência, não seria

esperado que os resultados fossem iguais.

Outro ponto a ser notado é a proximidade entre os índices lean normalizados para 

o FIS com saídas trapezoidais e os índices lean do FIS com saídas singleton. Por outro lado, o 

FIS sem normalização da resposta tende a apresentar resultados mais elevados para a porção 

menor que 5 e resultados mais reduzidos para a porção maior que 5, quando comparados com 

os da saída em singleton.

É pertinente notar que a Empresa A se destacou face às demais, uma vez que 

tratava-se de uma empresa com alto grau de padronização e conhecimento de seus processos 

contando com diversas aplicações visando a eliminação de desperdícios em obra bem como se 

preocupando com a organização do ambiente de trabalho. As demais empresas e o CEGEF 

obtiveram índices menores por não atenderem de forma tão eficiente à maior parte das ações 

relacionadas aos princípios da construção enxuta. Os princípios estão presentes nestes outros 

cenários, porém de forma mais tímida ou ainda não intencional.
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Tabela 4.2 – Comparação entre índices lean para CEGEF

Princípios Tradicional
Saídas 

Trapezoidais
Saídas 

Normalizadas
Saídas 

Singleton

1 2,80 3,63 3,05 2,80

2 3,60 4,06 3,66 3,60

3 2,20 3,18 2,40 2,20

4 5,20 2,90 2,00 5,20

5 4,40 5,11 5,16 4,40

6 4,40 4,62 4,46 4,40

7 3,60 4,65 4,50 3,60

8 3,60 4,15 3,78 3,60

9 3,60 4,06 3,66 3,60

10 4,60 4,76 4,66 4,60

11 4,80 4,85 4,79 4,80

Índice Lean
Global

3,89 4,18 3,83 3,89

Tabela 4.3 – Comparação entre índices lean para Empresa A

Princípios Tradicional
Saídas 

Trapezoidais
Saídas 

Normalizadas
Saídas 

Singleton

1 8,40 7,19 8,12 8,40

2 8,60 7,34 8,34 8,60

3 8,80 7,51 8,59 8,80

4 7,60 6,71 7,45 7,60

5 5,80 5,50 5,71 5,80

6 6,20 5,82 6,17 6,20

7 6,60 5,96 6,37 6,60

8 7,60 6,66 7,37 7,60

9 6,00 5,60 5,86 6,00

10 8,40 7,23 8,19 8,40

11 8,00 6,94 7,77 8,00

Índice Lean
Global

7,45 6,59 7,27 7,45
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Tabela 4.4 – Comparação entre índices lean para Empresa B

Princípios Tradicional
Saídas 

Trapezoidais
Saídas 

Normalizadas
Saídas 

Singleton

1 5,20 5,14 5,19 5,20

2 5,40 5,24 5,34 5,40

3 7,60 6,62 7,32 7,60

4 3,40 3,98 3,54 3,40

5 2,60 3,42 2,74 2,60

6 3,40 3,95 3,50 3,40

7 3,00 3,66 3,08 3,00

8 5,00 5,00 5,00 5,00

9 4,80 4,79 4,70 4,80

10 5,40 5,26 5,38 5,40

11 4,60 4,71 4,58 4,60

Índice Lean
Global

4,58 4,71 4,58 4,58

Tabela 4.5 – Comparação entre índices lean para Empresa C

Princípios Tradicional
Saídas 

Trapezoidais
Saídas 

Normalizadas
Saídas 

Singleton

1 5,20 5,14 5,19 5,20

2 5,40 5,24 5,34 5,40

3 4,60 6,62 7,32 4,60

4 3,40 3,98 3,54 3,40

5 2,60 3,42 2,74 2,60

6 3,40 3,95 3,50 3,40

7 3,00 3,66 3,08 3,00

8 5,00 5,00 5,00 5,00

9 4,80 4,79 4,70 4,80

10 5,40 5,26 5,38 5,40

11 4,60 4,71 4,58 4,60

Índice Lean
Global

4,31 4,71 4,58 4,31
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Tomando-se a Empresa A, por ter obtido maior índice no diagnóstico inicial, foi 

realizada uma simulação utilizando o segundo conjunto de regras, apresentado no Quadro 3.3, 

que sofre variações temporais. Esse conjunto foi utilizado para todas as ações. Entretanto, nas 

situações reais de aplicação da metodologia, cada ação ou grupo destas pode possuir um 

comportamento distinto, representado por um conjunto de regras particular. Desta forma, a 

simulação não representa uma situação real, mas apenas visa mostrar o potencial da 

metodologia.

O tempo considerado inicialmente na simulação foi igual a zero. Posteriormente 

fez-se a análise para 30 meses e para 60 meses. O objetivo nesse caso foi o de destacar que o 

índice lean pode se alterar com o tempo, caso algumas ações sejam deixadas de lado, 

alertando o especialista para sua verificação. Isto se deve ao comportamento da superfície de 

inferência para o conjunto de regras em questão, apresentada na Figura 3.7.

Portanto, entende-se a simulação feita como a hipótese de que uma empresa se 

submeteu ao diagnóstico inicial, obteve um índice lean alto e se deu por satisfeita, não se 

interessando por ter o acompanhamento de especialistas, sem fazer uma nova verificação de 

seu índice lean. Supôs-se que ao término dos 60 meses, as respostas dos formulários em 

média se permanecessem inalteradas, alterando-se apenas o tempo decorrido.

O comportamento índice lean x tempo é apresentado na Figura 4.1, que representa 

diversos cortes da Figura 3.7, para cada X2 variando de 0 a 10. Nota-se que apesar dos 

valores iniciais serem elevados mesmo para graus de atendimento baixos, com o passar do 

tempo o índice cai exceto para o grau de atendimento máximo. Desta forma é possível notar a 

alteração sensível nos resultados dos índices para as ações e verificar o que está acontecendo.

Os resultados referentes à simulação para Empresa A, segundo os critérios 

apresentados, estão dispostos na Tabela 4.6. Observa-se que, apesar do elevado índice lean

constatado inicialmente, com o passar de 60 meses, se as respostas em média não se 

alterassem, o índice sofreria uma queda de dois pontos. Por outro lado, caso fosse feita uma 

análise aos 30 meses, notar-se-ia uma pequena alteração no índice lean e desta forma o 

especialista poderia agir no sentido de investigar quais ações estavam ocasionando esta queda. 

Diante do apresentado, nota-se que a metodologia permite que seja criado um 

caminho ideal para a implantação da construção enxuta, a partir do sequenciamento das ações 

por meio das regras definidas para o sistema de inferência fuzzy. Este conhecimento deve ser 
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incorporado ao sistema com a contribuição dos especialistas e da experiência existente, por 

meio de um banco de dados de ações e regras.

Figura 4.1 – Exemplo de variação do índice lean com relação ao tempo

Tabela 4.6 – Análise temporal do índice lean para Empresa A

Princípios
Índice Lean
t=0 meses

Índice Lean
t=30 meses

Índice Lean
t=60 meses

1 8,40 8,40 6,80

2 8,60 8,60 7,20

3 8,80 8,80 7,60

4 7,80 7,60 5,60

5 7,20 5,80 4,40

6 7,60 6,20 5,20

7 7,60 6,60 5,20

8 7,60 7,60 5,20

9 6,80 6,00 3,60

10 8,40 8,40 6,80

11 8,00 8,00 6,00

Índice Lean
Global

7,89 7,45 5,78
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO

Com este trabalho, observou-se que as possibilidades proporcionadas pelo uso da 

lógica fuzzy são bastante promissoras, mesmo em uma aplicação simplificada das teorias.

A metodologia apresentada possibilita aos especialistas a classificação em 

linguagem natural de grupos de ações com relação ao grau de aplicação e ao tempo, por meio 

de regras de inferência. Desta forma, o FIS consegue ponderar as ações internamente para 

cada diagnóstico realizado. É uma vantagem enorme em relação à metodologia tradicional 

feita com a média aritmética, que não leva em consideração o tempo. Destaca-se ainda que

para o caso mais genérico, em que se utilize o conjunto de regras equilibrado, os resultados 

serão muito próximos ou até mesmo iguais aos da metodologia tradicional, por incorporarem 

o bom senso e a proporcionalidade de forma natural nas expressões linguísticas que formam o 

sistema.

Uma empresa construtora, ao utilizar o FIS proposto, obterá como resultado o 

índice lean correspondente à sua realidade no momento, que representa quão presentes estão 

os princípios enxutos no cenário avaliado. Será ainda possível fazer a projeção do índice lean

para um tempo futuro, supondo que os graus de atendimento sejam mantidos, a fim de se 

observar quais ações vão mais impactar no índice lean e quais podem ser mantidas no mesmo 

grau de atendimento por certo tempo até que se estabilizem as demais.

A inclusão do fator temporal, considerado como variável de entrada, possibilita 

que determinadas ações pontuem mais nos tempos que lhes forem próprios, de acordo com o 

entendimento dos especialistas incorporado nas regras do sistema.

A metodologia foi pré-validada por meio da investigação e da avaliação de quatro 

cenários diferentes, atendendo aos pressupostos do trabalho e fornecendo resultados 

satisfatórios por serem comparáveis aos da metodologia tradicional para as considerações 

feitas.
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5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

O caráter exploratório desta pesquisa permitiu a apresentação e a investigação do

tema de forma bastante simplificada, mas ainda assim demonstrando as potencialidades de se 

aplicar a lógica fuzzy para avaliar a presença da construção enxuta em empresas. Desta forma, 

há muitas questões a serem respondidas e temas que podem ser objeto de trabalhos futuros, 

dentre estes:

 Aperfeiçoamento dos formulários de avaliação com aumento de especificidade e da 

quantidade de ações, com investigação de suas vantagens ou desvantagens.

 Aplicação da metodologia e dos formulários propostos a outros cenários para 

validação de sua aplicabilidade.

 Criação de conjuntos de regras padrão para comportamentos de curto prazo, médio 

prazo e longo prazo a serem aplicados em conjuntos de ações específicos.

 Estudo da utilização de redes neurais em conjunto com a lógica fuzzy, visando o 

aprendizado a partir de dados existentes ou visando a otimização das funções de 

pertinência.

 Estudo de caso com acompanhamento temporal da aplicação dos princípios da 

construção enxuta utilizando a metodologia apresentada.

 Estudo de vantagens no aumento do número de rótulos para as variáveis e 

consequentemente no número de regras, para refinamento da superfície de inferência.

 Estudo de outras funções de pertinência para o sistema de inferência.
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APÊNDICE A – FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO

Questões presentes no formulário aplicado ao setor de projetos:

1 Redução de atividades que não agregam valor

1.1 Os projetistas buscam reduzir atividades no processo de trabalho e eliminar aquelas desnecessárias na 
sua aplicação para o cliente (interno e externo)?

1.2 Existem entrevistas formalizadas para se captar o valor procurado pelo cliente? 

1.3 Existem sistemas internos de compatibilização de projetos que evitam erros e retrabalhos?

1.4 Existe um documento formalizado que comprove a remessa das entregas dos desenhos? 

1.5 Existem índices formalizados de produtividade em relação à quantidade de desenhos emitidos? 

2 Melhorar o valor do produto através das considerações sistemáticas dos requisitos dos clientes –
internos e externos 

2.1 O tempo de execução dos projetos e desenhos atende às necessidades dos clientes? 

2.2 Existe a preocupação em saber em quais itens o cliente espera melhor desempenho (tempo, custo, 
design, qualidade dos desenhos, especificações de materiais etc.)?   

2.3 Existe um documento padronizado com informações solicitadas pelo cliente e disponíveis aos 
projetistas envolvidos?

2.4 Existe algum procedimento de pesquisa de satisfação do cliente sobre o projeto entregue? 

2.5 As solicitações de alterações dos clientes são levadas às obras com acompanhamento do projetista?

3 Reduzir a variabilidade

3.1 Existe algum sistema de gestão da qualidade implantado para o processo de projeto?

3.2 Existe um procedimento padronizado para a elaboração e revisão dos desenhos para que não ocorra 
falta de informações de projeto para a execução das obras?

3.3 Soluções que possuem um alto grau de sucesso com os clientes são adotadas em outros projetos?

3.4 Existe controle interno (no escritório) e na obra de versão de desenhos de projeto? 

3.5 Existe um procedimento padronizado para realizar as modificações de projeto solicitadas durante a 
execução das obras?

4 Reduzir o tempo de ciclo

4.1 Existe controle das horas gastas por unidade de desenhos emitidos? 

4.2 Existe controle sobre o tempo de espera da emissão de desenhos?

4.3 Existe controle sobre o tempo de inspeção/revisão antes da emissão de desenhos?

4.4 Existe um procedimento para encurtar o tempo na elaboração de projeto, quando necessário?

4.5 Os projetistas têm à disposição equipamentos e instrumentos necessários para a elaboração de 
projetos?

5 Simplificar e minimizar o número de passos e partes 

5.1 Na elaboração dos projetos são utilizados processos que utilizam materiais pré-fabricados ou 
industrializados?

5.2 Utiliza-se o conceito de coordenação modular na elaboração dos projetos? 

5.3 Utilizam-se blocos de desenhos prontos na elaboração dos projetos?

5.4 O nível de detalhamento e especificações de projeto é suficiente e claro para facilitar a execução da 
obra?

5.5 São feitos acompanhamentos das obras pelos projetistas visando a retroalimentação do processo de 
projeto?
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6 Melhorar a flexibilidade do produto

6.1 Os projetos executados permitem a flexibilização das plantas pelos clientes?

6.2 As soluções construtivas de projetos facilitam as alterações de ambientes pós-ocupação do edifício?

6.3 É considerada a opção de reutilização da mesma edificação por diferentes tipos de segmentos? 

6.4 Na elaboração dos projetos, questões como a possibilidade de alterações de materiais durante a 
execução da obra são levadas em consideração?

6.5 São realizadas reuniões dos projetistas para discussão de soluções de projetos que visem a 
racionalização do processo construtivo?

7 Melhorar a transparência do processo 

7.1 São transparentes o cronograma de elaboração de projetos e o numero de revisões no desenvolvimento 
dos projetos?

7.2 O Setor de projetos acompanha todos os passos de desenvolvimento do processo de projeto 
(arquitetura e complementares de engenharia) até a contratação das obras?

7.3 Os projetistas realizam visitas às obras para verificar se as mesmas estão sendo executadas conforme 
projetada? 

7.4 Quando são identificadas diferenças entre projetado e executado, os arquitetos tomam as providências 
necessárias frente à execução da obra?

7.5 Os projetistas têm acesso freqüente às normas técnicas e exigências legais necessárias para elaboração 
dos projetos? 

8 Focar o controle do processo global 

8.1 Existe relacionamento com fornecedores de materiais, sistemas construtivos e outros para promover 
parcerias visando a melhoria das soluções de projeto?

8.2 Existe planejamento de curto, médio e longo prazo na elaboração de projetos e execução dos 
desenhos?

8.3 Os arquitetos acompanham e/ou coordenam a elaboração dos projetos complementares de engenharia, 
orçamento e especificações da obra?

8.4 Existem registros de alterações de projetos em reuniões entre projetistas, fiscalização de obra e 
construtora?

8.5 Existe uma cooperação interna dentro do órgão entre os diversos profissionais na busca de alcançar o 
melhor produto para o cliente?

9 Introduzir a melhoria contínua do processo 

9.1 Os projetistas buscam a melhoria contínua do processo de projeto dentro da UFG? 

9.2 Os projetistas percebem que o Setor de Projetos possui controle sobre seus processos internos?

9.3 Os projetistas contribuem para a evolução do processo de projeto a partir de informações provindas do 
executor da obra?

9.4 Existe uma capacitação para aperfeiçoamento da equipe de trabalho?

9.5 Existe organização e controle de armazenamento dos projetos e suas revisões?

10 Balancear melhorias nos fluxos e nas conversões

10.1 Os projetistas entregam os projetos nos prazos estabelecidos para continuidade aos projetos 
complementares e/ou contratação da obra?

10.2 Há uma interação com os auxiliares/estagiários para alcançar os objetivos propostos no processo de 
projeto?

10.3 Os projetistas buscam inovação nas soluções de projeto no que se refere à racionalização e 
construtibilidade?

10.4 Os projetistas são estimulados a trabalhar para eliminar desperdícios no processo de projeto?

10.5 Os projetistas trabalham para garantir que a produção do projeto tenha um fluxo contínuo?
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11 Benchmark (estabelecer referências de ponta/melhores práticas)

11.1 O setor de projetos faz uso de benchmark em relação a outras empresas e profissionais da área de 
projetos?

11.2 Há uma busca de referência entre o trabalho desenvolvido no órgão com o de outras instituições? 

11.3 Há troca de informações entre os projetistas das diversas áreas do conhecimento visando projetos mais 
eficazes?

11.4 Os projetistas pesquisam rotineiramente conceitos e soluções de projetos para aplicação (periódicos, 
web, livros etc.)?

11.5 Os projetistas buscam o auxílio de especialistas das diversas áreas do conhecimento para elaboração de 
projetos mais complexos?
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Questões presentes no formulário aplicado ao setor de produção

1 Reduzir a Parcela das Atividades que não Agregam Valor

1.1 Como é feita a distribuição dos materiais dentro do canteiro? Estes ficam dispostos preferencialmente 
junto aos postos de trabalho onde serão utilizados?

1.2 O caminho pelo qual os materiais devem percorrer dentro do canteiro de obra, do seu local de depósito 
até o posto de trabalho é previamente definido?

1.3 É realizado o planejamento das atividades de forma a garantir a continuidade de execução?

1.4 Os materiais estocados na obra são armazenados cuidadosamente, para que os mesmo não venham a se 
danificar devido ao tempo de estocagem?

1.5 Existem equipamentos para auxiliar nos transportes verticais e horizontais de materiais na obra (ex.: 
carrinhos para transporte de masseiras e pallets)?

2 Aumentar o valor do produto / serviço através da consideração sistemática dos requisitos dos 
clientes

2.1 Existem pesquisas de satisfação realizadas com o cliente final?

2.2 Existem pesquisas de opinião realizadas com os clientes em potencial? / É feito um estudo de mercado 
para determinação do tipo de empreendimento a ser lançado?

2.3 Há uma preocupação em conscientizar o operário a deixar a área na qual foi finalizado um serviço 
sempre limpa, para que o serviço seguinte possa ser feito sem pendências?

2.4 Há assistência técnica para realização de inspeção e manutenção ao longo da vida útil do 
empreendimento?

2.5 Após realizado as pesquisas de satisfação, busca-se fazer melhorias na áreas consideradas deficientes 
pelos clientes?

3 Reduzir a Variabilidade

3.1 Existem instruções de trabalho para diferentes tipos de serviços?

3.2 A empresa possui algum selo de certificação como ISO ou PBQP-H?

3.3 A organização do canteiro de obras é feita de maneira sistemática, para que qualquer pessoa possa 
identificar diferentes áreas do canteiro (ex.: sanitários, refeitório, estoque de materiais, almoxarifado)?

3.4 É feita avaliação dos fornecedores?

3.5 Existe controle do material utilizado?

4 Reduzir o Tempo de Ciclo

4.1 Existe um planejamento ou padronização com o intuito de diminuir atividades que não agregam valor 
e otimizar tempos auxiliares?

4.2 Existe inspeção obrigatória sobre as atividades executadas pelos operários?

4.3 Há uma organização do canteiro de obras de modo a garantir maior agilidade no fluxo de materiais e 
pessoas a partir de caminhos preferenciais e menores? 

4.4 Tem-se a aplicação de ferramentas de controle de produção?

4.5 Há um posicionamento estratégico dos postos de trabalho e armazenamento dentro do canteiro?

5 Simplificar através da redução do número de passos e partes e interdependências

5.1 Há planejamento para evitar choque entre equipes de trabalho?

5.2 Há a utilização de elementos pré-fabricados na obra?

5.3 Em algum processo produtivo há o uso de células de produção?

5.4 Existe o uso de equipamentos ou máquinas que diminuam partes ou passos e ainda mão-de-obra para 
determinados processos produtivos?

5.5 Há planejamento para diminuir interferências entre projetos, na fase de execução?

6 Aumentar a Flexibilidade de Saída
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6.1 Há o uso de materiais que permitam a flexibilização ou customização da obra no tempo mais tarde 
possível?

6.2 Existe a oferta de diferentes tipos de produtos e serviços para diferentes tipos de clientes em uma 
mesma obra?

6.3 Existe o treinamento dos operários a fim de formar mão-de-obra polivalente?

6.4 Há uma previsão de diferentes materiais para possíveis processos produtivos diferentes, no caso de 
flexibilização por meio dos clientes?

6.5 Há compatibilização entre alvenaria e estrutura, no que diz respeito a adequação da alvenaria com 
modulações de tamanhos?

7 Aumentar a Transparência do Processo

7.1 A empresa implanta o programa 5S?

7.2 As metas, resultados e expectativas da empresa são informadas claramente para todos os funcionários?

7.3 Há abertura e facilidade de comunicação com os clientes, com relação à satisfação e sugestões ao 
serviço prestado?

7.4 Informações sobre as instruções de trabalho, como cada etapa e sua sequência executiva, são afixados 
no local de trabalho informando os funcionários?

7.5 Há estabelecimento de parcerias transparentes com fornecedores, como especificações de qualidade e 
condições de entrega exigidas?

8 Focar o Controle no Processo Global

8.1 Há controle dos contratos, prazos e desempenho dos fornecedores e funcionários?

8.2 São definidos os planejamentos de curto, médio e longo prazo conforme os objetivos globais da 
empresa?

8.3 Há controle e análise do cumprimento das metas planejadas com relação ao cronograma, orçamento e 
produtividade dos funcionários?

8.4 Há controle de desperdício de materiais e retrabalhos, identificando os principais motivos de suas 
ocorrências?

8.5 Há controle técnico da qualidade dos materiais adquiridos?

9 Introduzir Melhoria Contínua no Processo

9.1 Há incentivo e apoio, aos funcionários, de desenvolvimento de melhorias no processo produtivo, 
escutando sugestões, avaliando e colocando-as em prática?

9.2 Há capacitação e treinamento contínuos dos funcionários com relação à função desempenhada?

9.3 Há capacitação e treinamento contínuos dos principais fornecedores da empresa?

9.4 Há registro dos problemas e defeitos encontrados em uma obra, alimentando precauções e cuidados 
para a execução das obras seguintes?

9.5 Há boa relação da empresa com instituições de ensino ligadas ao constante aprimoramento de técnicas 
referentes à área trabalhada, como universidades e centros de especialização e formação técnica, 
traduzida em projetos desenvolvidos em parceria?

10 Balancear Melhorias nos Fluxo e nas Conversões

10.1 A empresa preocupa-se e age no sentido de melhorar os fluxos de informações?

10.2 A empresa preocupa-se e age no sentido de melhorar os fluxos de materiais?

10.3 A empresa preocupa-se e age no sentido de melhorar os fluxos de pessoas?

10.4 Em relação às conversões de atividades há preocupação e ações voltadas para a realização de 
melhorias?

10.5 A empresa realiza balanceamento de melhorias de fluxos e conversões?

11 Realizar Benchmarking

11.1 A empresa mantém-se atualizada sobre as inovações tecnológicas da área?
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11.2 A empresa mantém-se informada sobre as boas práticas aplicada por outras empresas (concorrentes)?

11.3 A empresa busca implantar as boas práticas empregadas pelos pares de mercado?

11.4 A empresa preocupa-se em desenvolver novas referências de ponta?

11.5 A empresa estuda e busca utilizar os princípios da “Lean Construction”?
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APÊNDICE B – RESPOSTAS OBTIDAS

Empresa A (setor de execução):

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

A1 8 9 8 7 8 9 9 8 6 9 9

A2 8 9 10 9 3 3 8 9 8 9 9

A3 9 8 9 9 0 0 8 9 6 6 9

A4 8 9 9 4 9 9 0 6 9 9 6

A5 9 8 8 9 9 10 8 6 1 9 7

Empresa B (setor de execução):

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

A1 4 4 7 1 4 5 1 5 3 8 5

A2 4 2 9 8 1 4 5 7 8 7 7

A3 7 7 7 2 0 0 5 7 0 4 7

A4 4 8 7 2 3 5 0 3 7 5 3

A5 7 6 8 4 5 3 4 3 6 3 1

Empresa C (setor de execução):

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

A1 3 9 8 2 4 3 1 5 2 8 3

A2 5 1 9 8 3 2 4 7 7 7 5

A3 4 4 7 4 0 0 5 7 0 4 7

A4 7 4 9 6 3 3 0 3 8 5 3

A5 4 8 5 4 5 1 4 3 6 1 1

CEGEF (setor de projetos):

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

A1 2 5 0 1 3 5 4 3 6 5 3

A2 2 5 0 3 6 5 5 5 3 5 2

A3 3 3 0 3 5 5 5 3 0 5 6

A4 5 0 4 4 7 5 3 2 5 3 6

A5 2 5 6 0 5 2 5 5 4 5 7



R. S. M. Silva Apêndice C

APÊNDICE C – ÍNDICES LEAN POR AÇÃO

A seguir apresenta-se conjunto de índices lean por ação para a Empresa A, 

utilizando funções trapezoidais de saída do FIS, sem normalização dos resultados:

Empresa A

Ação Grau Índice Lean

1.1 8,00 6,879769

1.2 8,00 6,879769

1.3 9,00 7,643902

1.4 8,00 6,879769

1.5 9,00 7,643902

2.1 9,00  7,643902

2.2 9,00 7,643902

2.3 8,00 6,879769

2.4 9,00 7,643902

2.5 8,00 6,879769

3.1 8,00 6,879769

3.2 10,00 8,496774

3.3 9,00 7,643902

3.4 9,00 7,643902

3.5 8,00 6,879769

4.2 9,00 7,643902

4.3 9,00 7,643902

4.4 4,00 4,432461

4.5 9,00 7,643902

5.1 8,00 6,879769

5.2 3,00 3,808791

5.3 0,00 1,503226

5.4 9,00 7,643902

5.5 9,00 7,643902

6.1 9,00 7,643902

(cont.)
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Ação Grau Índice Lean

6.2 3,00 3,808791

6.3 0,00 1,503226

6.4 9,00 7,643902

6.5 10,00 8,496774

7.1 9,00 7,643902

7.2 8,00 6,879769

7.3 8,00 6,879769

7.4 0,00 1,503226

7.5 8,00 6,879769

8.1 8,00 6,879769

8.2 9,00 7,643902

8.3 9,00 7,643902

8.4 6,00 5,567539

8.5 6,00 5,567539

9.1 6,00 5,567539

9.2 8,00 6,879769

9.3 6,00 5,567539

9.4 9,00 7,643902

9.5 1,00 2,356098

10.1 9,00 7,643902

10.2 9,00 7,643902

10.3 6,00 5,567539

10.4 9,00 7,643902

10.5 9,00 7,643902

11.1 9,00 7,643902

11.2 9,00 7,643902

11.3 9,00 7,643902

11.4 6,00 5,567539

11.5 7,00 6,191209
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APÊNDICE D – MATLAB FUZZY TOOLBOX

O arquivo a seguir deve ser aberto com o Fuzzy Logic Toolbox do Matlab®, e 

define um FIS para a obtenção do índice lean não normalizado de uma ação segundo o 

conjunto de regras padrão, utilizando as saídas trapezoidais. Em seguida apresentam-se as 

telas referentes ao FIS já configurado no toolbox. As saídas singleton podem ser definidas 

utilizando funções do pertinência triangulares com parâmetros repetidos: [0 0 0], [5 5 5], [10 

10 10], o restante do sistema permanece inalterado.

Arquivo SumProdTrapezios.fis:

[System]
Name='SumProdTrapezios'
Type='mamdani'
Version=2.0
NumInputs=2
NumOutputs=1
NumRules=9
AndMethod='prod'
OrMethod='max'
ImpMethod='prod'
AggMethod='sum'
DefuzzMethod='centroid'

[Input1]
Name='fases(x1)'
Range=[0 60]
NumMFs=3
MF1='inicial':'trapmf',[0 0 12 24]
MF2='intermediaria':'trapmf',[12 24 36 48]
MF3='final':'trapmf',[36 48 60 60]

[Input2]
Name='grau(x2)'
Range=[0 10]
NumMFs=3
MF1='baixo':'trimf',[0 0 5]
MF2='medio':'trimf',[0 5 10]
MF3='alto':'trimf',[5 10 10]

[Output1]
Name='indicelean(y)'
Range=[0 10]
NumMFs=3
MF1='naoenxuta':'trapmf',[0 0 2 4]
MF2='poucoenxuta':'trapmf',[2 4 6 8]
MF3='muitoenxuta':'trapmf',[6 8 10 10]

[Rules]
1 1, 1 (1) : 1
2 1, 1 (1) : 1
3 1, 1 (1) : 1
1 2, 2 (1) : 1
2 2, 2 (1) : 1
3 2, 2 (1) : 1
1 3, 3 (1) : 1
2 3, 3 (1) : 1
3 3, 3 (1) : 1
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Figura 1 – Definições Gerais do Sistema no Fuzzy Logic Toolbox

Figura 2 – Funções de Pertinência X1 (fase de implantação – tempo)
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Figura 3 – Funções de Pertinência X2 (grau de atendimento)

Figura 4 – Funções de Pertinência Y (índice lean)
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Figura 4 – Definição das Regras do Sistema (matriz padrão)

Figura 5 – Visualização gráfica da ativação de regras




