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Resumo: Diante da maior competição de mercado, na construção civil, é indispensável
que novas formas de produzir sejam estudadas e implementadas. Dentre estas destacase a implementação do sistema de construção enxuta. Este trabalho propõe a
implementação dos onze princípios da construção enxuta em etapas de revestimento de
uma obra, a fim de minimizar perdas. O trabalho está baseado em um estudo de caso,
que contou com a participação de uma empresa de construção de edifícios residenciais
verticais, em que os princípios foram implementados. Após um período de seis meses,
procedeu-se a avaliação da implantação segundo um conjunto de práticas, e os
resultados permitiram afirmar que os princípios foram bem implementados, propiciando
transparência ao processo de produção. Assim, conclui-se que o modelo proposto pode
ser aplicado nesse tipo de obra, reduzindo perdas, padronizando as atividades e
acelerando as etapas em conformidade com o Planejamento e Controle da Produção
Implantado.
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Abstract: In the face of greater market competition, in civil construction it is essential that
new ways of producing being studied and implemented. Among these stands out the
implementation of Lean Construction system. This study proposes the implementation of
the eleven principles of Lean Construction steps in the coating of a work in order to
minimize losses. The work is based on a study of case, which had the participation of a
construction company, vertical residential buildings, where the principles were
implemented. After a period of six months, proceeded to review the deployment
according to a set of practices, and the results allow us to affirm that the principles were
implemented, providing transparency to the production process. So, it is concluded that
the proposed model can be applied in this type of work, reducing waste, standardizing
activities and accelerating the steps in accordance with the Planning and Production
Control Implemented.
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1 INTRODUÇÃO

O mercado da construção civil está cada vez mais aquecido e as construtoras
investem em técnicas e novas práticas de gestão com o intuito de reduzir custos e
aumentar a produtividade através de novas filosofias de produção. A falta de
planejamento e gerenciamento, ou a improvisação dos mesmos, gera desperdício de
materiais e de mão de obra. Para que essas perdas sejam evitadas é necessário
racionalizar a construção substituindo práticas rotineiras e convencionais por processos
sistemáticos. (OYAMA, MOTA, 2010).
As idéias deste novo paradigma, em realidade, surgiram no Japão nos anos 50,
a partir de duas filosofias básicas, o próprio TQM e também o Just in Time (JIT), sendo o
Sistema de Produção da Toyota no Japão a sua aplicação mais proeminente (Shingo,
1986, apud FORMOSO et al, 2000).
Desde o final da década de 1970, muitos setores industriais experimentaram
profundas modificações na organização de suas atividades produtivas, estabelecendo
um novo paradigma de gestão da produção. (FORMOSO et al, 2000).
Nos anos 90 estes conceitos foram aplicados na construção civil por Lauri
Koskela através do trabalho intitulado “Application of the new production phylosophy in
the construction industry” quer ficou conhecido como um novo referencial teórico
instituído para a gestão de processos na construção e promoveu a criação do
International Group for Lean Construction (IGLC). No Brasil, a Lean Construction chegou
em 1996, trazida por diversos pesquisadores e consultores da área de planejamento e
gestão de produção. (OYAMA, MOTA, 2010).
Um dos focos principais da produção enxuta é eliminar qualquer tipo de trabalho
que seja considerado desnecessário na produção de um determinado bem ou serviço, o
qual, por esse motivo, é denominado perda. ( BERNARDES, 2012)
O referente artigo tem o objetivo de analisar a implantação dos princípios da
construção enxuta em etapas de revestimentos argamassados, a fim de minimizar
perdas em uma construção de um edifico residencial vertical e assim levantar os
resultados atingidos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

Construção Enxuta

Desde o final da década de 1970, muitos setores industriais experimentaram
profundas modificações na organização de suas atividades de produção, estabelecendo
um novo conceito de gestão. Muitas dessas modificações propostas no novo paradigma
surgiram, inicialmente, na indústria automobilística japonesa, sendo a sua mais
importante aplicação o Sistema Toyota de Produção (FORMOSO et al, 2000).
A produção enxuta apresentada por WOMACK et al, (1992), foi uma das
denominações que ficou mais conhecida no meio acadêmico, em seu livro A Maquina
que Mudou o Mundo e cuja definição pode contribuir para o entendimento do conjunto
de conceitos e princípios relacionados ao novo paradigma. (WOMACK et al, 1992, apud
BERNARDES, 2012).
A produção enxuta é “enxuta” por utilizar menores quantidades de tudo em
comparação com a produção em massa, metade do esforço dos operários na fábrica,
metade do espaço para fabricação, metade do investimento em ferramentas, metade
das horas de planejamento para desenvolver novos produtos em metade do tempo.
Requer também menos da metade dos estoques atuais no local de fabricação, além de
resultar em bem menos defeitos e produzir uma maior e sempre crescente variedade de
produtos. (WOMACK et al,1992, p.3; apud BERNARDES, 2012).
Um dos principais focos da produção enxuta é eliminar qualquer tipo de trabalho
desnecessário na produção de um determinado bem ou serviço, o qual, por este motivo,
é denominado perda (BERNARDES, 2012).
Qualquer

forma de melhoria existente no ambiente produtivo deve ser

focalizada na identificação dessas perdas, através da analise das causas que produzem
desperdício e da realização de ações para reduzir ou eliminar essas causas (SERPELL
et al, 1996, apud BERNARDES, 2012).
Esse sistema de produção aumentou a competitividade com a identificação e
eliminação de perdas. Perdas não se resumem apenas a produtos defeituosos gerados
no sistema de produção em massa, mas também perdas de recursos, mão de obra e
equipamentos em atividades que não geram valor. (NASCIMENTO, 2009).
Várias pesquisas e trabalhos são realizados em diferentes setores buscando a
aplicação do novo paradigma de gestão da produção (FORMOSO et al, 2000).
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Notadamente, destacam-se, nesse caso, os trabalhos de um grupo internacional
de pesquisadores estabelecido para estudar a aplicação desse novo paradigma ao setor
da construção civil, denominado Grupo Internacional da Lean Construction (HOWELL,
1999, apud BERNARDES, 2012).
Desse modo, a construção enxuta é uma filosofia de produção para a construção
civil, originária dos esforços desse grupo internacional de pesquisadores para aplicar os
conceitos, princípios e práticas do novo paradigma de gestão da produção na
construção civil. Esses elementos, princípios e praticas foram inicialmente propostos por
KOSKELA (1992), baseados na discussão do trabalho de diversos pesquisadores da
área de gerenciamento da produção e da construção civil (BERNARDES, 2012).
Embora as inovações propostas pela Lean Construction sejam pouco
conhecidas na indústria da construção, algumas empresas desse setor já começaram a
aplicar seus princípios, atingindo com isso melhorias significativas em seus índices de
desempenho (ALARCON, 1997; TOMMELEIN, 1998; apud BERNARDES, 2012).
Esses resultados positivos tornam possível pressupor que o desenvolvimento de
trabalhos que contribuam para a consolidação dos conceitos e princípios da Lean
Construction pode auxiliar na melhoria do setor da construção civil como um todo
(BERNARDES, 2012).
A Construção Enxuta não implanta novas tecnologias no canteiro de obras, ao
invés disso, ela sugere ideias e soluções alternativas para a melhoria dos processos
construtivos através da racionalização dos processos e otimização dos fluxos existentes
entre diversas atividades necessárias a execução da obra. (OYAMA, MOTA, 2010).

2.2

Os Princípios da Construção Enxuta

Além dos conceitos básicos, a Construção Enxuta apresenta um conjunto de
onze princípios para a gestão de processos, quais estão apresentados a seguir, com
base no trabalho de Koskela (1992). (FORMOSO et al, 2000).

2.2.1 Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor

Este princípio é considerado o mais fundamental da construção enxuta que
melhora a eficiência dos processos e reduz as perdas eliminando algumas atividades de
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fluxo, disponibilizando equipamento, ferramentas, informações e locais adequados
visando à redução de movimentos desnecessários. (OYAMA, MOTA, 2010).
Atividades que agregam valor são aquelas que convertem material e/ou
informação direcionada a atender aos requisitos dos clientes e são denominadas
atividades de conversão ou processamento. (KOSKELA, 1992, apud BERNARDES,
2012). Já aquelas que não agregam valor consomem tempo, recursos ou espaço mas
não contribuem para atender aos requisitos dos clientes. (KOSKELA, 1992, apud
BERNARDES, 2012).

2.2.2 Aumentar o valor do produto através da consideração das necessidades dos
clientes

Este princípio é baseado nas necessidades dos clientes externos e internos e na
geração de valor. Considera-se os clientes internos os trabalhadores da empresa e os
clientes externos os adquirentes dos imóveis. (OYAMA, MOTA, 2010).
O valor não é uma qualidade inerente ao processo de conversão, mas é gerado
como consequência do atendimento aos requisitos do cliente. O cliente pode ser o
consumidor final ou a próxima atividade no processo de produção. (KOSKELA, 1992,
apud BERNARDES, 2012).

2.2.3 Reduzir a variabilidade

O principal objetivo da implantação do sistema de gestão da qualidade na
empresa é manter uma padronização na execução de seus serviços e na sua
organização. Para isso será necessário evitar a variabilidade que pode ocorrer com
bastante frequência nos canteiros de obra. (OYAMA, MOTA, 2010).
Existem diversos tipos de variabilidade, relacionados ao processo de produção,
como por exemplo, a variação dimensional dos materiais entregues, a variabilidade
existente na própria execução de um determinado processo e a variabilidade da
demanda, que está relacionada aos desejos e ás necessidades dos clientes de um
processo. (ISATTO, 2000, apud OYAMA, MOTA, 2010).
Portanto, a melhor forma de reduzir a variabilidade é alcançando uma
padronização, tanto na conversão quanto no fluxo do processo (SHINGO, 1996, apud
OYAMA, MOTA, 2010).
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A utilização de elementos pré-fabricados, o uso de equipes polivalentes e o
planejamento eficaz do processo de produção podem ser considerados alternativas para
se atingir a simplificação (KOSKELA, 1992, apud BERNARDES, 2012).

2.2.4 Reduzir o tempo de ciclo

Um tempo de ciclo é composto pela soma de todos os tempos (movimento,
espera, processamento e inspeção) na geração do produto. Este principio da construção
enxuta tem origem na filosofia do “Just in Time”. Com o principal objetivo de minimizar o
percurso do material no canteiro até o seu destino final aonde ocorrerá os
processamento ou conversão, neste princípio será desenvolvido a sincronização do fluxo
de materiais e mão de obra através de programações repetitivas e padronizadas
tornando o sistema de produção menos vulnerável a mudanças de demanda. (OYAMA,
MOTA, 2010).
Ao invés de espalhar varias frentes de serviço pela obra, deve-se focar em
menores lotes de produção que facilitam a gestão dos processos e o controle da
produção. Além disso, os erros são mais facilmente identificados, pois existe menos
sobreposição na execução de diferentes unidades. (OYAMA, MOTA, 2010).
Uma outra abordagem

desse princípio que pode ser implementada com o

auxílio do planejamento refere-se ao ganho obtido através da divisão dos trabalhos em
tarefas ou pacotes de serviços. (BERNARDES, 2012).

2.2.5 Simplificar através da redução do número de passos ou partes

Este princípio consiste na redução do número de componentes em um produto
ou a redução do número de partes ou estágios em um fluxo de materiais ou informações
causando a redução de atividades que não agregam valor, ou seja, pela simplificação
dos processos. Considera-se que quanto maior é o numero de componentes ou passos
em um processo maior será a quantidade de atividades que não agregam valor.
(ISATTO, 2000, apud OYAMA, MOTA, 2010).
A utilização de elementos pré fabricados, o uso de equipes polivalentes e o
planejamento eficaz do processo de produção podem ser considerados alternativas para
se atingir a simplificação. (KOSKELA, 1992, apud BERNARDES, 2012).
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2.2.6 Aumentar a flexibilidade na execução do produto

O aumento de flexibilidade de saída está também vinculado ao conceito de
processo como gerador de valor. Refere-se à possibilidade de alterar as características
dos produtos entregues aos clientes, sem aumentar substancialmente os custos dos
mesmos. Embora este princípio pareça contraditório com o aumento da eficiência,
muitas

indústrias

tem

alcançado

flexibilidade

mantendo

níveis

elevados

de

produtividade. (FORMOSO et al, 2000).
A coleta de informações sobre possíveis alterações de projeto por parte dos
clientes pode garantir uma certa flexibilidade à produção, uma vez que a mudança
acaba ocorrendo de maneira planejada. Nesse caso, o trabalho de equipes polivalentes
surge como um fator importante para se evitar os efeitos dessas incertezas.(
BERNARDES, 2012).

2.2.7 Aumentar a transparência do processo

Aumentar a transparência no canteiro de obras é importante para diminuir a
quantidade de erros nos processos de produção com o aumento do fluxo de
informações. (OYAMA, MOTA, 2010).
Algumas empresas que atuam no mercado imobiliário adiam a definição do
projeto e, em alguns casos, também da execução das divisórias internas de gesso
acartonado de algumas unidades. Esta estratégia permite aumentar a flexibilidade do
produto, dentro de determinados limites, sem comprometer substancialmente a
eficiência do sistema de produção. (FORMOSO et al, 2000).

2.2.8 Foco no controle do processo

Tem o objetivo de proporcionar uma visão mais ampla do percurso do produto
até chegar ao seu consumidor final, pois possibilita a identificação de possíveis
desperdícios que ocorrem, considerando a cadeia como um todo, como repetidas
atividades de transporte, inspeções, estoques e retrabalho. (PICCHI, 2003).
O controle convencional da produção focalizado em etapas ou partes do
processo contribui para o surgimento de perdas, já que cada nível gerencial tende a
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melhorar sua parcela de trabalho, não levando em consideração o processo como um
todo. ( KOSKELA, 1992, apud BERNARDES, 2012).

2.2.9 Estabelecimento de melhoria contínua ao processo

Os esforços para a redução do desperdício e do aumento do valor do produto
devem ocorrer de maneira contínua na empresa ( KOSKELA, 2002, apud BERNARDES,
2012).
Trabalho em equipe e gestão participativa constituem os requisitos essenciais
para a introdução de melhoria contínua no processo. Aplica-se este princípio através de
iniciativas de apoio e dignificação da mão de obra. Por exemplo: a utilização de caixa de
sugestões, premiações pelo cumprimento de tarefas, estabelecimento de planos de
carreira, certificados de desempenho, a escolha do funcionário do mês, entre outros.
(FORMOSO et al, 2000).

2.2.10 Estabelecimento de melhoria contínua ao processo

Segundo KOSKELA (2002), melhorias nos fluxos e na conversão estão
interligadas à:
• Melhores fluxos requerem menor capacidade de conversão e, portanto,
menores investimentos em equipamentos.
• Fluxos mais controlados facilitam à implementação de novas tecnologias de
conversão.
• Novas tecnologias na conversão podem acarretar menor variabilidade e, assim,
benefícios no fluxo.
KOSKELLA ainda comenta quem em um processo de produção há diferenças de
potencial de melhoria em conversões e fluxos. Em geral, quanto maior a complexidade
do processo de produção, maior é o impacto das melhorias e quanto maiores os
desperdícios inerentes no processo de produção, mais proveitosos os benefícios nas
melhoras do fluxo, em comparação com as melhorias na conversão. (OYAMA, MOTA,
2010).

2.2.11 Fazer Benchmarking
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Este princípio também é conhecido como “referenciais de ponta”, que quer dizer,
a busca de informações de outras fontes como dissertações de autores especialistas em
um determinado assunto ou através de práticas de outras empresas no mercado da
construção civil. Benchmarking é um processo de aprendizado a partir de referências de
outras empresas consideradas “lideres” em determinados aspectos ou seguimentos
(FORMOSO et al, 2000).

2.3

Revestimentos argamassados

Os revestimentos argamassados são os procedimentos tradicionais da aplicação
de argamassas sobre as alvenarias e estruturas com o objetivo de regularizar e
uniformizar as superfícies, corrigindo as irregularidades, prumos, alinhamentos dos
painéis e quando se trata de revestimentos externos, atuam como camada de proteção
contra a infiltração de águas de chuvas. O procedimento tradicional e técnico é
constituído da execução de no mínimo de três camadas superpostas, contínuas e
uniformes: chapisco, emboço e reboco. (CARLAN et al, 2002).

2.3.1 Chapisco

Chapisco é argamassa básica de cimento e areia grossa, na proporção de 1:3
ou 1:4, bastante fluída, que aplicada sobre as superfícies previamente umedecidas e
tem a propriedade de produzir um véu impermeabilizante, além de criar um substrato de
aderência para a fixação de outro elemento. (CARLAN et al, 2002).

2.3.2 Emboço

O emboço é a argamassa de regularização que deve determinar a uniformização
da superfície, corrigindo as irregularidades, prumos, alinhamento dos painéis e cujo
traço depende do que vier a ser executado como acabamento. É o elemento que
proporciona uma capa de impermeabilização das alvenarias de tijolos ou blocos e cuja
espessura não deve ser maior que 1,5 cm. O emboço é constituído de uma argamassa
grossa de cal e areia no traço 1:3. Usualmente adiciona-se cimento na argamassa do
emboço constituindo uma argamassa mista, em geral nos traços 1/2:1:5; 1:1:6; 1:2:9
(cimento, cal e areia). (CARLAN et al, 2002).
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2.3.3 Reboco

É a argamassa básica de cal e areia fina, onde a nata de cal (água e cal
hidratada) adicionada em excesso no traço, constitui uma argamassa gorda, que tem a
característica de pequena espessura (na ordem de 2 mm) e de preparar a superfície,
com aspecto agradável, acetinado, com pouca porosidade, para a aplicação de pintura.
A aplicação é feita sobre a superfície do emboço, após 7 dias (sem que tenha sido
desempenado) com desempenadeira de mão, comprimindo-se a massa contra a parede,
arrastando de baixo para cima, dando o acabamento (alisamento) com movimentos
circulares tão logo esteja no ponto, trocando-se de desempenadeira (aço, espuma,
feltro) dependendo do acabamento desejado. (CARLAN et tal, 2002).

2.3.4 Argamassas Especiais

São encontradas no mercado variadas argamassas industrializadas para
aplicação imediata, cujas características de preparo e recomendações especiais de
aplicação são fornecidas pelos fabricantes. (CARLAN et tal, 2002).

3 METODO DE PESQUISA

Este trabalho propõe a implementação dos onze princípios da Construção
enxuta em etapas de revestimentos argamassados de um edifício, a fim de minimizar
perdas. Foram seis meses de implantação em obra, abaixo seguem as modificações e
os resultados atingidos.

3.1

Dados da Empresa

A Equipe Engenharia e Construções Ltda surgiu em 1961, na cidade de Bento
Gonçalves, região serrana do Rio Grande do Sul, hoje com 52 anos de existência,
constrói prédios residenciais unifamiliares na cidade de Porto Alegre, RS.
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3.2

Dados da obra em estudo

Consiste na execução de um edifício residencial composto de pavimento
subsolo, pavimento térreo, tipo e cobertura, onde constará de 12 pavimentos, cada um
com 4 apartamentos, sendo 2 Duplex, totalizando 28 unidades.
Cada apartamento frente e fundos, é composto de Hall de entrada, Lavabo,
Estar e Jantar, Cozinha, Área de serviço, Suíte Master e Suíte 02, totalizando uma área
útil de 93,00 m², além de 02 vagas de garagem, já os apartamentos Duplex dos finais 02
e 03, são compostos de Lavabo, Estar e Jantar, cozinha, Área de serviço e no 2º
pavimento uma suíte e closet, totalizando uma área útil de 60,00m², alem do direito a
uma vaga de estacionamento.
A área comum no 11º pavimento, é formada por piscina e espaço gourmet, sala
de Jogos, lavanderia comunitária e salão de festas com churrasqueira e lareira, dois
elevadores sendo um social e outro de serviço, no pavimento térreo possui sala do vigia
com copa de serviço, hall principal do prédio e estacionamento, assim como o subsolo.

3.3

Estudo de aplicabilidade e resultados em obra

A seguir será apresentado a implementação dos princípios e os resultados
atingidos após seis meses de implantação.

3.3.1 Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor

Para aplicação deste principio pensou se em uma organização estrutural no
canteiro de obras indicando a entrada, saída, carga e descarga de materiais, vias de
circulação e local para armazenamento de insumos. O canteiro de obras não possuia um
projeto de layout pensado na minimização de fluxos de pessoas e materiais, assim, foi
criado um projeto novo de layout do canteiro.
O novo layout apresentado indicará os fluxos através de uma logística interna
para minimizar as distâncias com o intuito de reduzir as atividades que não agregam
valor conhecidas como atividades de movimentação, inspeção e espera.
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Figura 01 – Novo layout de canteiro

Foram construídas baias nos pavimentos tipo e uma baia no pavimento térreo
próximo ao elevador cremalheira, assim, os operários sobem com a argamassa até o
ponto de abastecimento e já descem com a caliça até a baia do pavimento térreo. Para o
abastecimento de argamassa, foi executado uma rampa em madeira, onde o caminhão
betoneira descarrega o material direto nas caixas e dali a argamassa é transportada até
os pavimentos onde encontram-se em fase de reboco, eliminando uma boa parcela de
atividades que não agregam valor neste processo.

Figura 01 – Baia de caliça no pavimento térreo
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Figura 02 – Rampa para abastecimento de argamassa estabilizada

Com a implementação do arranjo físico do canteiro da obra foi possível
identificar as atividades de fluxo e os locais de armazenamento de materiais para
minimizar as distâncias. Foram verificadas redução das atividades de fluxo
(movimentação, espera e inspeção)

3.3.2 Aumentar o valor do produto através da consideração das necessidades dos
clientes

Para passar para a fase de reboco interno é realizada uma inspeção do serviço
controlado através de uma ficha de verificação de serviço (FVS), evitando o retrabalho
para que os processos seguintes não sejam dificultados.

Figura 03 – Exemplo de Ficha de Verificação de Serviço (FVS)
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Para suprir as considerações e necessidades dos clientes externos foi
formalizado um planejamento de longo prazo, através da execução de uma linha de
balanço, inclusive, implantado reuniões semanais para passar os serviços da semana
sequente e discutir o andamento da obra na semana anterior, além disso, é calculado o
PPC dos fornecedores no decorrer de cada mês, garantindo assim a conclusão da obra
dentro do prazo previsto.

Figura 4 – Planejamento de Longo Prazo - Linha de Balanço

Figura 5 - Planejamento de curto prazo - semanal
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Figura 6 - Reunião de planejamento Semanal

Este princípio identificou os clientes internos e externos e as suas necessidades.
O planejamento foi reforçado com base na analise dos requisitos dos clientes internos a
fim de garantir a sequência das atividades e a eliminação de perdas para que a obra
seja entregue dentro do prazo.

3.3.3 Reduzir a variabilidade

Quando se trata de variabilidade na execução dos serviços, a grande parte das
incidências é voltada a problemas de planejamento. Isso acontece quando certa
atividade não cumpre os seus pré-requisitos, atrasando as tarefas seguintes. Como
mencionado anteriormente, uma maneira de evitar esses problemas é com a ajuda das
fichas de verificação de serviço (FVS) que facilitam a identificação de falhas no
processo.

Figura 7 – Inspeção de serviço controlado
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Foram desenvolvidos procedimentos executivos de serviço (PES) com o
propósito do padronizar a execução das tarefas exercidas através de treinamento das
equipes. Também foram desenvolvidos procedimentos de verificação de recebimento de
materiais e verificação de serviços para evitar a variabilidade dos mesmos, que
consequentemente eliminam uma parcela de atividades que não agregam valor.

3.3.4 Reduzir o tempo de ciclo

Com o propósito de reduzir o tempo de ciclo do serviço de reboco interno das
paredes de um pavimento tipo, os serviços de colocação de caixinha elétrica e o
assentamento de contramarco das janelas agora são realizados antes do reboco.
Seguindo os princípios do Just-in-Time (JIT), esses materiais são solicitados na obra de
acordo com o planejamento, seguindo um cronograma de execução, evitando que uma
grande quantidade destes materiais fiquem armazenados no almoxarifado por muito
tempo, possibilitando a danificação dos mesmos.
Para que este princípio seja atendido com mais eficiência, é vantajoso o uso de
equipes capazes de exercer vários tipos de serviço. Assim, a própria equipe do reboco
fica responsável pelo assentamento desses materiais e o arremate, eliminando a
necessidade de formação de uma nova frente de serviço facilitando o controle da
produção e reduzindo movimentos e esperas durante o serviço.

Figura 8 – Serviço executado em lote de menor de produção
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Para a aplicação deste princípio houve muita resistência por parte das equipes,
somente com tempo, foram adaptando se às novas estratégias de produção. Foram
compostos lotes menores de trabalho embutindo as atividades de taliscamento,
contramarco, embutidos e reboco. Com isso houve uma redução no movimento de
materiais e mão de obra, além de gerar um melhor controle da produção.

3.3.5 Simplificar através da redução do número de passos ou partes

Para atingir a simplificação dentro do canteiro de obras a empresa substituiu a
produção de argamassa convencional para reboco por argamassa estabilizada,
eliminando varias fases do processo.

Figura 09 – Argamassa estabilizada do fornecedor

Figura 10 – Andaime Fachadeiro

Outra forma de simplificação aplicada na obra foi a utilização de andaime
fachadeiro, onde dispensa inúmeros outros serviços tipo fechamento de aberturas com
madeiras, guarda corpos, linhas de vida e jaús para o reboco das fachadas.
Pode-se aplicar também este principio através da concentração de trabalhadores
no mesmo posto de trabalho, facilitando o controle de varias atividades em um mesmo
local. Por exemplo, em um mesmo pavimento foram concentrados 02 duplas de
pedreiros de reboco interno reduzindo o numero de serventes para auxiliá-los. Além de
simplificar o processo, ele reduz a parcela de atividade que não agregam valor,
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reduzindo os movimentos e economizando energia que seria gasta pelo guincho para
abastecer mais postos de trabalho.
Com a substituição de argamassa convencional produzida na obra por
argamassa estabilizada e implantação de andaime fachadeiro, foi observado um grande
aumento de produtividade das equipes por motivo da eliminação de etapas no processo,
além de uma significante redução de caliça na obra, onde comunmente em tempo de
alto pico em obras anteriores a média de containers eram entre 10 e 15 por quinzena,
hoje a média esta entre 1 e 3 containers por quinzena.

3.3.6 Aumentar a flexibilidade na execução do produto

As mudanças no produto são aplicadas para satisfazer as necessidades de seus
clientes externo através de modificações nas plantas dos apartamentos. Neste caso a
única maneira de tornar o produto mais flexível a mudanças é agendando a alteração
com antecedência pelo setor técnico, de preferência antes de qualquer atividade.

Figura 11 – Apartamento padrão

Figura 12 – Apartamento modificado pelo cliente

Com a possibilidade de modificação dos apartamentos, apesar de um maior
trabalho, notou-se uma satisfação maior a cargo dos clientes e um diferencial a cargo
das vendas do emprendimento.

3.3.7 Aumentar a transparência do processo
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Existem diversas formas de aplicar este princípio no canteiro de obras estudado,
como a utilização de cartazes e placas que indicam as áreas de deposito de materiais e
instruções de como depositá-los. Além da identificação das áreas de vivência e
pavimentos.

Figura 13 – Dispositivos visuais de comunicação

Figura 14 – Tapume da obra

É importante ressaltar a utilização do tapume como gerador de imagem positiva
da empresa para consumidores e clientes.
Também é importante ressaltar a implantação de dispositivos visuais que são
relevantes

a

disponibilização

de

informações

à

gestão

da

produção

como

planejamentos, planilhas informando o andamento da obra e indicadores de
produtividade possibilitando um melhor supervisionamento e fiscalização do andamento
dos serviços.
Foram removidos todos os obstáculos visuais como divisórias tornando a obra
com um aspecto mais agradável gerando uma maior satisfação dos clientes internos e
trabalhadores. Além de gerar também mais motivação com a utilização de indicadores
de desempenho que tornam visíveis os atributos do processo.

3.3.8 Focar o controle no processo global
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Este princípio é aplicado através da formação de parcerias com os fornecedores
e a avaliação dos mesmos. Os fornecedores devem ser selecionados com base na sua
capacidade de atender as necessidades da empresa.
Quando um material é solicitado pela obra, é enviada uma ordem de compra
com as especificações do material, quantidade e prazo de entrega para o setor de
suprimentos. Todo mês os fornecedores de materiais são avaliados através de uma
planilha de qualificação de fornecedores, esses dados são armazenados em um banco
de dados da empresa onde é exigido um percentual de conformidades que esses
fornecedores devem atingir.

Figura 15 – Planilha de avaliação de fornecedor

Este princípio evidenciou a comunicação da obra com o fornecedor de material
para que se reduzam atividades que não agregam valor no momento da entrega do
material e na sua qualidade.

3.3.9 Introduzir melhoria contínua ao processo

Na concepção da equipe responsável por este estudo, acreditamos que a
motivação do operário no canteiro é fundamental para introduzir melhoria contínua ao
processo, para alcançá-la promovemos atividades que tornam o ambiente de trabalho
mais agradável, melhorando as relações interpessoais que são importantes para o
crescimento da empresa e de todos os envolvidos. Essas atividades motivadoras são
identificadas como confraternizações, aniversariantes do mês, treinamentos e reuniões.
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Figura 16 – Treinamentos e exibição de vídeos motivacionais

Figura 17 – Confraternização de fim de ano

Este princípio deixou claro que os processos na obra devem ser melhorados
continuamente, que para este fim foram desenvolvidas atividades motivacionais
tornando o ambiente de trabalho mais agradável e o aumento da participação dos
funcionários.

3.3.10 Manter um equilíbrio entre melhorias nos fluxos e nas conversões

Primeiramente se devem eliminar perdas nas atividades de transporte, inspeção
e estoque de um determinado processo e apenas posteriormente, avaliar a possibilidade
de produzir uma inovação tecnológica.
O carregamento de argamassa entra na obra, em seguida é realizada a
inspeção do material. Após a aprovação, o material descarregado em seu local de
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armazenamento onde ficam armazenados até serem solicitados aos postos de trabalho
para a execução dos serviços. O transporte horizontal até o elevador é realizado através
de palets, que em seguida são transportados na vertical pelo mesmo. No pavimento, a
argamassa é armazenada em uma caixa próxima ao local de execução dos serviços,
que fica em espera até a sua utilização na etapa de processamento.

Figura 18 – Caixa no pavimento em etapa de reboco

Foi necessário um equilíbrio entre a melhoria nos fluxos e nas conversões nas
atividades através do desenvolvimento de mapas de fluxos dos processos para um
melhor entendimento das etapas.

3.3.11 Fazer Benchmarking

Para que este princípio seja atendido, é importante a empresa conhecer os seus
próprios processos, identificando as boas práticas em outras empresas, entender os
princípios por trás dessas práticas e aplicá-las.
No caso da obra em estudo, foi observado em obras vizinhas o uso de andaime
fachadeiro, assim, após melhores informações, foi implantado o sistema na obra.
Nesta pesquisa foram estudadas aplicações dos princípios da construção enxuta
em diversas outras empresas no ramo da construção civil para a comparação com os
processos da empresa em estudo.
Com a aplicação do andaime fachadeiro através de obra vizinha, a mesma
aderiu a utilização de argamassa estabilizada conforme a obra em estudo.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a competitividade do ramo da construção civil atualmente, cabe a cada
empresa utilizar novos procedimentos para vencer a concorrência. As ferramentas da
construção enxuta auxiliam as construtoras a terem um maior controle na produção e
gestão de suprimentos evitando retrabalhos e desperdícios. Foram observadas algumas
dificuldades de implantação das ferramentas da construção enxuta na empresa em
estudo devido a diversos fatores, principalmente o fator cultural de anos trabalhando
com o mesmo processo. Porém, depois de algum tempo, houve uma boa aceitação por
parte da direção e dos funcionários.
Com a implantação notou-se um sistema um controle mais rigoroso dos
materiais, serviços e processos como um todo. A construção enxuta não implanta novas
tecnologias no canteiro de obras, na verdade, ela sugere ideias e soluções alternativas
para a melhoria dos processos construtivos através da racionalização dos processos e
otimização dos fluxos existentes entre diversas atividades necessárias a execução da
obra. A introdução das ferramentas através das metodologias adotadas neste estudo e
das boas práticas dos mesmos é uma maneira de introduzir os elementos fundamentais
dessa nova filosofia de produção. Pode-se concluir que ainda é um grande desafio a
utilização da nova filosofia de construção na empresa, o processo de implantação ainda
se encontra em discussão, aprendizado e em fase de desenvolvimento.
A introdução da construção enxuta na obra em estudo contribuiu para a
visualização de um novo conceito de produção que proporciona ideias para desenvolver
novas pesquisas e a busca pela melhoria contínua nos processos produtivos.
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