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RESUMO 

 

Introdução: A construção civil é uma atividade importante para a economia do país, ela em-

prega muita mão de obra e fomenta uma vasta gama de indústrias fornecedoras de matérias 

primas e equipamentos. Há muitas perdas e desperdícios referentes à quantidade de material 

consumido, além da teoricamente necessária, que é a indicada no projeto e seus memoriais, 

sem agregar qualidade ao produto final. Objetivo: mostrar que perdas e desperdícios que 

acontecem nas obras, embora de difícil controle, podem ser minimizados com adoção de mé-

todos de gestão e controle das atividades na construção civil. Materiais e métodos: a metodo-

logia utilizada no estudo foi uma análise crítica, em que a descrição dos dados é embasada nas 

revisões literárias com abordagens sobre o assunto. Por meio de análises, foram identificados 

erros cometidos e avaliados métodos que podem reduzir o desperdício nos canteiros de obras. 

Resultados e discussões: o levantamento literário mostrou que o processo de construir com 

qualidade é resultado de um bom planejamento, de projetos bem elaborados, que transmitam 

aos executores, de maneira clara, os métodos construtivos, os materiais e equipamentos a se-

rem utilizados e, que, estejam em conformidade com as normas técnicas que regem a indústria 

da construção civil. Conclusão: com base no Sistema Toyota de Produção, pôde ser observa-

da a forma de aplicação da filosofia da lean construction à construção civil, pois, este método 

serve como uma ferramenta de controle para uma produção mais enxuta, com menos perdas e 

desperdícios. 

 

Palavras-chave: Perdas; Desperdícios; Produção Enxuta. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A construção civil é uma atividade grandiosa, tanto em números quanto em sua impor-

tância, que apresenta elevado consumo de materiais, movimenta a economia do país, gera 

muitos empregos de mão de obra para execução de atividades fins e paralelas. 

Um canteiro de obras é também um gerador de muitos rejeitos, os entulhos, que são ma-

teriais perdidos que podem ser traduzidos como prejuízos. Estes rejeitos produzidos são dano-

sos ao meio ambiente, pois, nem sempre têm a destinação final correta e, além de, já terem 

causado danos ambientais, no momento de sua produção. A mão de obra, que tem peso ex-

pressivo no custo de uma edificação, gera perdas quando as tarefas são mal executadas, sem 

observação de procedimentos técnicos adequados, dessa forma, afeta o andamento da obra, 

geram retrabalhos e atividades que não agregam nenhum ganho para o andamento da obra ou 

qualidade final da mesma (SOUZA, U. E. L., 2014). 

Souza, U. E. L. (2014), afirma que perdas na construção civil podem ser definidas co-

mo: “toda quantidade de material consumida além da quantidade teoricamente necessária, que 

aquela indicada no projeto e seus memoriais, ou demais prescrições para o produto executa-

do”. 

Definir perdas não é, portanto, somente buscar o significado direto do substantivo deri-

vado do verbo perder: ato ou efeito de perder, desperdiçar, tecnicamente, perdas é o uso de 

materiais a mais que o necessário para se construir algo, ou aquilo que foi gasto a mais sem 

agregar valor ao produto final. 

Na construção civil, que é uma produção artesanal, a probabilidade de perdas de materi-

ais é grande, reflexo de técnicas e métodos construtivos ultrapassados ainda utilizados, muitas 

vezes, sem um padrão definido a ser seguido. A qualificação da mão de obra é baixa e os mé-

todos de administração das obras ainda deixam a desejar. É difícil controlar a qualidade e a 

produtividade, quando não há um planejamento bem elaborado e implementado na obra, o que 

consequentemente, gera perdas. 

Segundo Souza, U. E. L. (2014), evitar perdas e desperdícios deve ser um dos objetivos 

primordiais da gestão de empresas, no caso a construção civil, a fim de produzir bens de qua-

lidade e, com custo mais reduzido, não é diferente. 

De maneira mais contundente, em momentos de dificuldade econômica, qualquer forma 

de economia é bem-vinda e importante para a sobrevivência da empresa ou do empreendedor.  
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Outro ganho é o destaque frente a um mercado, que cada vez mais, valoriza empresas susten-

táveis, que visam à produção com responsabilidade ambiental e boa administração dos recur-

sos naturais. 

Uma boa maneira de controlar o andamento de construção é seguir um bom planeja-

mento, o que remete a um projeto bem elaborado e detalhado. A execução da obra deve seguir 

à risca esse seu projeto e este deve estar de acordo com a ABNT NBR 12722/1992, que pre-

coniza no seu item 5.1.4.1, plantas, cortes e elevações em detalhes definitivos: 

Plantas, cortes e elevações, esclarecendo todos os pormenores de que se constituirá a 

obra a ser executada; determinação, com a assistência dos autores dos projetos da es-

trutura e das instalações, da distribuição dos elementos do sistema estrutural e dos 

pontos de distribuição de redes hidráulica, sanitária, elétrica, telefônica, de ar-

condicionado, elevadores, etc. (ABNT NBR 12722/1992, p. 4). 

Eficiência e maior controle na produção, com perfeito monitoramento do que se conso-

me para produzir com qualidade foi proposto no ano de 1992, pelo o pesquisador finlandês 

Lauri Koskela baseado nas práticas do Sistema Toyota de Produção (STP). Este sistema de-

senvolvido desde a década de 1950, no Japão, propôs uma nova maneira de pensar a produção 

industrial. 

 Ao longo de nove décadas, pesquisadores aqui no Brasil e de fora, tem buscado adaptar 

alguns dos conceitos e princípios da gestão da produção à realidade da construção civil, já que 

esta tem características de produção em série. Esta nova forma de gerir a produção foi deno-

minada Lean Construction (Construção Enxuta), por ter como base a filosofia Lean Produc-

tion (Produção Enxuta), que é o conjunto de atividades aplicadas no STP. Esta filosofia se 

contrapõe ao processo de Produção em Massa, cujos princípios são baseados no Taylorismo e 

Fordismo (KOSKELA, L., 2000). 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é mostrar que perdas e desperdícios, que acontecem em todas 

as obras, podem ser minimizados com a adoção de uma gestão mais eficiente em seus cantei-

ros. Gerir melhor a mão de obra e o consumo de materiais traz economia, sem prejuízo à qua-

lidade do produto final, como preconiza a filosofia de produção enxuta do Sistema Toyota de 

produção. 
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2.2. Objetivo específico 

 

 Buscar inovações, com novas técnicas de gerenciamento da produção, melhorando a 

produtividade da mão de obra e melhor aproveitamento de insumos e equipamentos 

nos canteiros de obras. 

 O presente estudo busca mostrar as práticas e métodos do sistema Lean Construction 

(construção enxuta, baseado no Sistema Toyota de Produção) em empresas que o apli-

caram obtiveram resultados mais satisfatórios. Identificar as causas de desperdícios, 

tomando atitudes para seu controle e mitigação, para uma produção com menos per-

das. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

APLICAÇÃO DO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO PARA 

MINIMIZAR PERDAS E DESPERDÍCIOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

AIRES HOSANAN DOS REIS
1 

IBRAHIM ABDALLAH DAURA NETO
2 

 

RESUMO 

 

Introdução: A construção civil é uma atividade importante para a economia do país, ela em-

prega muita mão de obra e fomenta uma vasta gama de indústrias fornecedoras de matérias 

primas e equipamentos. Há muitas perdas e desperdícios referentes à quantidade de material 

consumido além da teoricamente necessária, que é a indicada no projeto e seus memoriais, 

sem agregar qualidade ao produto final. Objetivo: Mostrar que perdas e desperdícios que 

acontecem nas obras, embora de difícil controle, podem ser minimizados com adoção de mé-

todos de gestão e controle das atividades na construção civil. Materiais e métodos: A meto-

dologia utilizada no estudo foi uma análise crítica, em que a descrição dos dados é embasada 

nas revisões literárias com abordagens sobre o assunto. Por meio de análises foram identifica-

dos erros cometidos e avaliados métodos que podem reduzir o desperdício nos canteiros de 

obras. Resultados: O levantamento literário mostrou que o processo de construir com quali-

dade é resultado de um bom planejamento, de projetos bem elaborados, que transmitam aos 

executores de maneira clara os métodos construtivos, os materiais e equipamentos a serem 

utilizados e que estejam em conformidade com as normas técnicas que regem a indústria da 

construção civil. Conclusão: com base no Sistema Toyota de Produção, pôde ser observada a 

forma de aplicação da filosofia da lean construction à construção civil, pois, este método ser-

ve como uma ferramenta de controle para uma produção mais enxuta, com menos perdas e 

desperdícios. 

Palavras-chave: Perdas. Desperdícios. Produção Enxuta. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Civil construction is an important activity for the country's economy, employs 

a lot of work force and fosters a wide range of industries supplying raw materials and equip-

                                                        
1Autor, Graduando em Engenharia Civil pelo UNICERP. 
2Professor Orientador. Docente do Curso de Engenharia Civil do UNICERP. 
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ment. There are many losses and wastes, referring to the quantity of material consumed, be-

sides the theoretically necessary, which is that indicated in the project and its memorials, 

without adding quality to the final product. Objective: to show that losses and waste that oc-

cur in the works, although difficult to control, should be minimized adopting methods of 

management and control of construction activities. Materials and methods: the methodology 

used in the study was a critical analysis, in which the description of the dates based on the 

literature reviews with approaches on the subject. Through analysis were identified errors 

made and evaluated methods that can reduce waste in construction sites. Results and discus-

sions: the literary survey showed that the process of building with quality is a result of good 

planning, well-designed projects, which clearly convey to constructors the constructive meth-

ods, materials and equipment to be used and in compliance with the technical standards gov-

erning the construction industry. Conclusion: based on the Toyota Production System, could 

be observed in the form of application of the philosophy of lean construction to construction, 

civil, this method serves as a control tool for a leaner production, with fewer losses and waste. 

 

Keywords: Losses. Waste. Production Exude. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Identificar as causas e as perdas e desperdícios na construção civil é o primeiro passo 

para que medidas mitigadoras possam ser implementadas com a utilização de novos métodos 

construtivos, novas técnicas, equipamentos e materiais adequados. Tudo isso deve ser acom-

panhado de uma gestão mais eficiente do canteiro de obra, visando tornar a indústria da cons-

trução mais vantajosa economicamente e sustentável do ponto de vista socioambiental.  

Souza (2005), afirma que para cada metro quadrado de construção é necessário cerca de 

uma tonelada de materiais, portanto, para uma casa de 100 metros quadrados gasta-se 100 

toneladas de materiais que, na verdade, geram entre 14 e 30 toneladas de resíduos de constru-

ção. Não é difícil verificar, nas ruas das cidades, as caçambas com entulhos que são coletadas 

em obras, quer sejam de pequenos ou grandes portes, representando um volume expressivo de 

materiais a serem descartados, que não foram incorporados à edificação, sendo perdidos por 

vários fatores de desperdícios. 

FORMOSO at al. (1996), apresenta sete perdas principais na indústria automobilística, 

baseado na obra de SHINGO, S. (1981), Sistema Toyota de Produção, que são: perdas por 

superprodução, perdas por espera, por transporte, perdas pelo processamento em si, perdas 

por estoque, perdas por movimento e perdas por produção defeituosa. Este sistema pode ser 

aplicado na indústria da construção civil, onde foram identificadas nove categorias principais 

de perdas, que afetam a produção. Como a construção civil é feita por etapas, como em uma 
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linha de produção da indústria automobilística, as falhas ocorridas em uma etapa interfere nas 

subsequentes, assim, gera-se uma perda final acumulada, que diminui a eficiência e a qualida-

de da produção. A identificação destes fatos, em uma obra, abre a possibilidade de implemen-

tação de uma gestão mais enxuta, que trará um controle e eficiência maior no consumo de 

materiais e mão de obra na construção da obra. 

 

3.2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.2.1. Lean Construction – Sistema Toyota de Produção 

 

O Sistema Toyota de Produção, STP, surgiu no Japão na década de 1950, tempos difí-

ceis para a indústria japonesa, que tinha uma produção muito baixa e uma grande escassez de 

recursos, no período pós-guerra. Como aconteceu na Europa e Estados Unidos, também a 

indústria japonesa, buscou se fazer presente no mundo das organizações, retomando a produ-

ção no período de recuperação global da economia. Assim sendo, ideias vindas de fora tam-

bém começaram a ser introduzidas na administração industrial japonesa. 

O Sistema Toyota foi criado por membros da família Toyoda, tomando como base as 

técnicas de produção criadas por Henry Ford e Frederick Taylor, na indústria automobilística 

americana, com foco na eficácia operacional na administração industrial. Os dois princípios 

mais importantes do sistema Toyota são: eliminação de desperdícios e a fabricação com má-

xima eficiência e qualidade (Maximiano. A. C., 2005). 

O princípio de eliminação de desperdícios deve ser aplicado à linha de produção, man-

tendo a produção enxuta, também conhecida como lean production, consiste em fabricar com 

qualidade total e o máximo aproveitamento dos recursos disponíveis. 

Além dos dois princípios citados acima, a Toyota também apresenta um terceiro princí-

pio que é essencial para o funcionamento dos outros dois: é o comprometimento e envolvi-

mento dos funcionários de maneira integral com a fabricação, mantendo a qualidade e a eli-

minação de desperdícios. Para Maximiano. A. C., (2005) os dois dos criadores da Toyota To-

yoda e Ohno concluíram que o principal produto, do modelo de Ford, era o desperdício de 

recursos, como esforço humano, materiais, espaço e tempo. Fábricas muito grandes, pilhas e 
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pilhas de materiais em estoque, grandes espaços vazios; o sistema Ford desperdiçava princi-

palmente os recursos humanos.  

As equipes deveriam ficar em estado de prontidão, para cumprir o programa de trabalho 

com segurança e lidar com as emergências, essa era a filosofia do just in case (expressão que 

significa por via das dúvidas ou só para garantir). Para os japoneses, esses desperdícios de 

veriam ser combatidos, especialmente em período logo após o término da Segunda Guerra 

Mundial, quando o país enfrentava escassez de recursos. Desta forma, nasceu o elemento bá-

sico do Sistema Toyota de Produção: eliminação de desperdícios, com máxima capacidade de 

produção e qualidade. 

Ohno T., (1997), afirma que a eliminação absoluta do desperdício é a base do Sistema 

Toyota de Produção, cujos os problemas relacionados ao desperdício são classificados como:  

1. Desperdício de superprodução – é a produção acima da quantidade necessária ou de 

maneira antecipada, sem que haja demanda, de modo que se produza níveis maiores 

que os que serão consumidos ou vendidos imediatamente (OHNO, T., 1997)  

2. Desperdício de tempo disponível (espera) – desperdício relacionado à baixa produti-

vidade de máquinas e ou mão de obra, fazendo com que o produto leve mais tempo 

que o planejado para ser produzido e, consequentemente, se formem estoques de es-

pera na linha de produção (SARCINELLI, T. W., 2008);  

3. Desperdício em transporte – relacionado ao tempo gasto com movimentação desne-

cessária de materiais. Esse tipo de atividade não agrega nenhum valor ao produto fi-

nal, logo, deve-se definir um layout que busque a minimização das atividades de 

transporte e manipulação de materiais (SARCINELLI, T. W., 2008); 

4. Desperdício do processamento em si – decorre devido à ausência de procedimentos 

padronizados e métodos de trabalho não eficazes, da falta de qualificação da mão de 

obra ou deficiências no detalhamento e executividade dos projetos, fazendo com que 

haja procedimentos desnecessários na cadeia de produção (SARCINELLI, T.W., 

2008);  

5. Desperdício em estoque – desperdício relacionado à estocagem, que gera perdas de-

correntes da imobilização de capital, mão de obra, uso de espaço físico, e outros. Es-

sas perdas podem ser eliminadas por meio do controle de produção de acordo com a 

necessidade e planejamento dos lotes a serem produzidos (SHINGO, S., 1996); 

6. Desperdício de movimento – diz respeito à realização de movimentos desnecessários 

por parte da mão de obra durante o desenvolvimento do trabalho, esse desperdício 
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pode ser gerado por frentes de trabalho afastadas, layout inadequado na linha de pro-

dução, falta de equipamentos nos locais certos para o trabalho, e outros mais (SHIN-

GO, S.,1996); 

7. Desperdício de produção defeituosa – produzir com defeitos transforma todo esforço 

da mão de obra, uso de equipamentos, tempo e investimento em perdas. Para controle 

da qualidade, deve haver inspeção em 100% das peças na linha de produção, e os dis-

positivos à prova de erros (Poka-Yoke) são de grande importância para que isso ocorra 

(SHINGO, S., 1996).  

De acordo com Shingo (1996), definir Just in Time significa produzir na hora certa, no 

momento oportuno. O autor destaca que no STP (Sistema Toyota de produção) a produção é 

feita com estoque zero, o que representa ter os itens necessários, na quantidade necessária, no 

momento necessário, sem excessos. 

Para conseguir produzir assim, os fornecedores tinham que entregar o suprimento no 

momento certo, isso levou a Toyota a desenvolver parcerias com poucos fornecedores para 

fortalecer a cadeia de suprimentos. 

Para Maxmiano (2005) as parcerias da Toyota tornaram-se usuais na administração de 

empresas, substituindo a prática de contar com grande número de fornecedores para os mes-

mos componentes, que criava problemas de coordenação e uniformidade. 

 

 

3.2.2. Perdas na Costrução Civil 

 

O complexo processo produtivo que envolve uma construção apresenta inúmeros inter-

venientes, ao contrário da maioria das indústrias. 

Mesenguer (1991) define os principais intervenientes do processo construtivo: o promo-

tor da obra, o projetista, os fabricantes de materiais, o construtor, o empreiteiro, a empresa de 

gerenciamento, entre outros. 

Vale ressaltar que esses intervenientes participam de muitos setores com diferentes fun-

ções, gerando grande número de interfaces na obra. Tudo isto representa uma série de situa-

ções que devem ser controladas pela administração da obra.  

Quando se pretende construir algo, o projeto é o primeiro passo para a definição do pro-

duto. Geralmente a obra tem início com a elaboração de um projeto arquitetônico. O projeto 

arquitetônico constitui-se na “linha mestra” da edificação, após a sua aprovação outros proje-
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tos complementares deverão ser elaborados. Todos os projetos devem ser elaborados de forma 

mais completa e detalhada possível, com o detalhamento de todos os elementos constituintes 

da edificação.  

Os projetos complementares, geralmente são contratados com profissionais diferentes 

que são desenvolvidos de forma individual, sem troca de informações, o que gera, muitas ve-

zes, incompatibilidades no momento da execução, o que força soluções alternativas, decididas 

no canteiro de obras e, que, muitas vezes com improvisos e adaptações nem sempre viáveis. 

Assim, um projeto mal concebido implicará em efeitos danosos sobre a edificação, tanto na 

execução, bem como nos custos e posteriormente na manutenção da edificação.  

A forma corrente de gerenciar a execução das obras de construção civil é realizar o que 

foi projeto para cada fase. Cada etapa do processo deve ser planejada em detalhes, com inter-

polação com outras atividades na obra, de maneira a encaixar todas as fases no cronograma. 

Após definir-se uma solução para cada parte, reúne-se tudo em uma sequência lógica definin-

do-se prazos e ordenamento das atividades.  

Estabelece-se quase sempre um “caminho crítico”, e o empreendimento passa a ser mo-

nitorado através do controle de muitos contratos individuais. A partir daí eles são administra-

dos individualmente, tendo um input determinado no orçamento e, dessa forma, acredita-se 

que o somatório das partes individuais integra o todo, ou seja, gerenciando cada parte indivi-

dualmente gerencia-se a obra como um todo. Com isso, ocorre muito desperdício na produ-

ção, pois muita coisa acontece fora do foco de ação, isto é, fora da linha do caminho crítico 

(KOSKELA. M., 2000). 

A função dos administradores de obras não é de atuar como bombeiros, apagando in-

cêndios, essa é uma expressão muito usada para designar que os mesmos nunca estão envol-

vidos com o planejamento, gerenciando o andamento da obra, mas estão quase sempre resol-

vendo imprevistos. Estes profissionais solucionam problemas que têm sua origem, muitas 

vezes, nos projetos mal elaborados, incompletos e falhos, com gargalos e sequencia inexecu-

tável de tarefas. Vale ressaltar a importância dos métodos de computação que introduzem 

lógica, qualidade e desempenho aos processos de acompanhamento das obras. É preciso focar 

em processos mais eficientes e abandonar conceitos antigos e ultrapassados no ato de gerir a 

obra. 

Estudos realizados, em canteiros de obras, mostram que o índice de desperdícios está re-

lacionado, principalmente, pelos seguintes temas classificados, tomando-se como base o Sis-

tema Toyota de Produção: 
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3.2.2.1. Perdas por superprodução ou superdimensionamento 

 

São aquelas perdas relacionadas à produção ou manipulação de material a mais que será 

empregado em um determinado fim, assim, geram-se perdas e descartes de restos não consu-

midos. Como exemplo, cita-se a produção de argamassa para revestimento ou assentamento 

de blocos de vedação ou mesmo estruturais, em quantidade superior àquela que será de fato 

utilizada, dessa forma, geram-se sobras que não serão aproveitadas, conforme o exemplo da 

figura 1. 

Ocorre perda por superdimensionamento quando há utilização de material em excesso, 

como em uma laje ou contra piso com espessura acima do projetado. Uma das causas é a falta 

de prescrição técnica adequada na produção ou no dimensionamento, quando não há detalha-

mento específico, quanto à quantidade e qualidade dos materiais a serem utilizados. A tendên-

cia é utilizar material de mais fácil acesso, mesmo que de melhor qualidade, sem levar em 

conta o custo deste. Nos casos de assentamento cerâmico, em revestimento de uma fachada, é 

comum o assentamento de placas cerâmicas com argamassa ACIII, onde a utilização de ar-

gamassa colante ACII seria suficiente, por ser apenas fachada, sem falar que o tipo da cerâmi-

ca, que pode ser uma de resistência superior à indicada. (FORMOSO at al., 1996). 

 

 

Figura 1 – Sobras de argamassa preparada 

Fonte: G1. 
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3.2.2.2. Perdas por espera 

 

Relacionadas com o andamento da obra, com quebra de segmentação de tarefas a serem 

realizadas, como atividade predecessora e sucessora, não encaixadas no cronograma, quebra a 

sequência de atividades dos trabalhadores, como mostra a figura 2. Isto traz tanto perdas de 

mão de obra quanto de equipamentos, parados, ociosos, até que se conclua uma atividade para 

iniciar outra subsequente. 

Estas paradas podem também trazer perdas de materiais, como argamassa de cimento 

que não poderá ser usada depois de muito tempo preparada. Trazem uma subutilização da 

mão de obra e de equipamentos parados (FORMOSO at al., 1996). 

 

Figura 2 – Grande número de operários parados 

Fonte: G1. 

 

3.2.2.3. Perdas por transporte 

 

Formoso at. al. (1996), mostra que perdas por transporte estão relacionadas ao manuseio 

inadequado e excessivo dos materiais e componentes em função de uma sequência de ativida-

des mal planejadas ou de um layout ineficiente no canteiro de obras. Pode acontecer dentro do 

canteiro ou mesmo no percurso do fornecedor até o local da obra. Tempo excessivo despendi-

do em transporte, devido a grandes distâncias entre estoques e o destino final de utilização, 



  

21 
 

geram danos aos materiais devido ao seu múltiplo manuseio, ou ao uso de equipamento de 

transporte inadequado e falta de cuidados. 

 

3.2.2.4. Perdas na produção ou processo 

 

As perdas na produção ou processo têm origem na própria natureza das atividades do 

processo ou na execução inadequada dos mesmos, decorrem da falta de elaboração de se-

quenciamento de atividades, em que uma atividade sucessora foi elaborada antes de uma pre-

decessora. As deficiências no detalhamento e sequenciamento dos projetos, pode resultar em 

problemas de execução de etapas, que se sobrepõem umas ás outras.   

Um fato, que muitas vezes ocorre, é a quebra de paredes já rebocadas para a execução 

das instalações elétricas ou hidráulicas, como na figura 3. A quebra, ao cortar blocos de alve-

naria devido à falta de disponibilidade de meios blocos e os erros de execução de tarefas em 

obra são fatores corriqueiros que acontecem. São perdidos: materiais, mão de obra, horas de 

uso de equipamentos com a geração de resíduos e atrasos no cronograma da obra (FORMO-

SO at. al., 1996). 

 

 

Figura 3 - Quebra de parede já rebocada para instalação de tubulação de água 
Fonte: Eco tijolos. 
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3.2.2.5. Perdas ergonômicas ou movimentação 

 

As perdas ergonômicas advêm de um trabalho realizado por um operário sem as devidas 

condições naturais, sem a postura corporal adequada, pode resultar em falta de desempenho e 

segurança. Longas distâncias percorridas pelos operários, serviços executados sem as ferra-

mentas e condições físicas adequadas, geram déficit na produção e na qualidade. Cita-se os 

exemplos: serviços feitos sem andaimes adequados ou em locais de difícil acesso, com uso de 

máquinas e equipamentos em mal estado de conservação, desregulados e inadequados. 

 

 

3.2.2.6. Perdas por qualidade inferior nos serviços executados  

 

A fôrma do pilar, fora do prumo ou a marcação de esquadrias ou alvenarias fora da po-

sição realmente especificada, constituem exemplos de perdas por produtos defeituosos na 

construção civil. São fabricados produtos que não atendem aos requisitos de qualidade especi-

ficados, muitas vezes por falta de observância ao projeto ou deficiência do mesmo, sem deta-

lhamento adequado chega-se a execução de maneira errada, fora das normas que regem a in-

dústria da construção civil.  

O processo produtivo, pouco eficiente, a utilização de materiais defeituosos e da falta de 

treinamento dos operários, tudo isso resulta em retrabalhos ou em redução do desempenho do 

produto final, como: brocas que se formam no processo de concretagem em pilares e vigas, 

que condenam estas estruturas, falhas nas impermeabilizações, descolamento de pisos e azule-

jos que não obedeceram ao distanciamento necessário (FORMOSO at al., 1996). 

 

 

3.2.2.7. Perdas nos estoques 

 

Estão associadas à existência de estoques excessivos, desnecessários, em função de 

compra sem programação, com excesso de materiais que não serão gastos em curto espaço de 

tempo. Isso gera superlotação no canteiro, dificulta o manuseio de materiais e equipamentos. 

A deterioração do cimento, devido ao armazenamento em contato com o solo, em locais 

úmidos ou em pilhas muito altas. Blocos cerâmicos ou mesmo de concreto, que mal empilha-
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dos, caem ao longo do tempo de armazenagem. Estoques parados por longas datas podem ser 

consideradas perdas monetárias, já que em tempos de inflação baixa, não há necessidade de 

compras em grandes volumes. Pode-se comprar em quantidades grandes sim, mas com entre-

gas programadas (FORMOSO at al., 1996). 

 

3.2.2.8. Perdas por substituição  

 Utilizar material com especificação, resistência ou custo superior ao necessário. Usar 

piso ou mesmo a argamassa de assentamento com resistência superior à necessária àquele 

local onde são assentadas. O correto é planejar e seguir o que foi determinado para cada item, 

utilizando material adequado, observando as especificações para não gerar este tipo de perda. 

 

3.2.2.9.   Perdas segundo outras naturezas 

 

Formoso at al. (1996), afirmam que existem ainda, tipos de perdas de natureza diferente 

dos anteriores, tais como furtos e roubos, vandalismo, acidentes, inundações entre outros. O 

canteiro de obra, para ser seguro, deve ser fechado e contar com sistema de vigilância, quer 

seja com presença de um vigia ou mesmo monitoramento eletrônico, se possível. Medidas que 

servem para controle de materiais e pessoas que entram e/ou saem da obra, principalmente à 

noite ou quando não há atividades de trabalhadores no canteiro de obras (FORMOSO at al., 

1996). 

 

 

3.3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho segue a linha de pesquisas bibliográficas, o qual é possível obter 

maior familiaridade com o tema abordado no estudo. A metodologia utilizada no estudo foi 

uma análise crítica, em que a descrição dos dados foi embasada nas revisões de bibliografias 

com abordagens sobre o assunto. Por meio da análise destas literaturas foram avaliados os 

pontos positivos e negativos, entre os processos executivos da construção civil tradicional e, 

feita, observações de métodos mais modernos a serem utilizados na gestão das obras, que po-

dem reduzir o desperdício recorrente nos canteiros. 
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A indústria de manufatura obteve mudanças significativas a partir da adoção de concei-

tos e técnicas da Produção Enxuta, conseguindo a redução de perdas e desperdícios e, conse-

quentemente, a diminuição de custos. 

Busca-se na literatura a melhor solução para custos, baseado em experiências bem-

sucedidas, que foram aplicadas, com suas implicações e resultados palpáveis. 

 O modelo teórico a ser considerado é o Sistema Toyota de Produção. Considera-se que 

a produção enxuta e sua aplicação na construção, ou seja, esse modelo serviu para elaborar as 

questões e hipóteses. 

 

 

3.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A mão de obra executora pode ter grande papel no controle de perdas, pois é a respon-

sável direta por transformar insumos em produtos acabados. O treinamento, a consciência, a 

capacitação e a vontade, vão determinar o grau de eficiência da mão de obra na execução do 

empreendimento. O que é percebido na indústria da construção no país é que não se dá muita 

importância para este fato. Falta consciência dos construtores de que a qualificação de mão de 

obra pode implicar em ganhos. Não somente nas grandes construtoras, mas o pequeno empre-

endedor também deve dar atenção à qualificação dos operários, como cursos em escolas pú-

blicas para qualificação de pedreiros, técnicos em edificações e outros (ALVES. F. J., 2016). 

Fica claro que o processo de construir com qualidade é resultado de um bom planeja-

mento, de projetos bem elaborados, completos e que transmitam aos executores de maneira 

clara os métodos e procedimentos construtivos a serem adotados.  Os materiais e equipamen-

tos devem estar em conformidade com as normas técnicas que regem a indústria da constru-

ção civil. O conceito de produção mais enxuta, eliminando fases e procedimentos desnecessá-

rios ao ciclo da construção da obra, bem como otimização de procedimentos construtivos, 

com uso de materiais e equipamentos adequados, podem trazer economia e agregar maior 

qualidade à edificação construída. 

A seguir serão mostrados exemplos onde os princípios do Sistema Toyota de Produção 

foram adotados por algumas construtoras, obtendo resultados satisfatórios na eliminação de 

perdas em seus canteiros de obra. 
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3.4.1. A Indicadores globais de perdas por desperdícios 

 

3.4.1.1. Desperdício de materiais 

 

Souza, U. E. L. (2014), mostra uma tabela em sua obra como reduzir perdas nos cantei-

ros, as perdas que acontecem em obras em banco de dados levantados pelo autor, segundo 

este, muito úteis para se criar referencias de desempenho, baseados em índices presentes no 

mercado, sem aplicação do STP ou outro sistema de controle de desperdícios: 

Tabela 1 – Indicadores de perdas de materiais por serviço 

 Valor de perdas % 

mínimo mediana máxima 

Concreto usinado 1 9 33 

Aço 0 10 16 

Blocos / tijolos 0 10 48 

Argamassa p/ revestimento int. de paredes 8 102 234 

Argamassa p/ revestimento fachadas -11
1
 53 164 

Argamassa p/ contra piso 8 42 288 

Pasta de gesso -14
2
 30 120 

 mínimo mediana máxima 

Placas de cerâmicas 1 13 50 

1Valor negativo por ter se utilizado menos material que o teoricamente necessário (desejável) 

2Idemao anterior. 

Fonte: Souza, U.E.L, (2014) p. 57 

 

 

3.4.1.2. Desperdício de mão-de-obra 

 

Souza, U.E.L., (2002) define as perdas de mão de obra como sendo toda atividade que 

não agregará valor ao produto final. Em um estudo de campo, realizado em sete construções, 

em que se estudou IPM (indicador de perdas da mão de obra), no serviço de revestimento in-

terno em argamassa obteve os seguintes números: 
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Tabela 2 – Índice de perda de mão de obra 

Código da 

obra 

Obra  Serviço / equipe  % IPM 

SP30 Edifício residencial 

14.500 m
2
 

 Aplicação manual de arga-

massa.  3 oficiais / 1 ajudan-

te 

 29 

SP43 Edifício comercial, 

5.400m
2
 

 Aplicação manual de arga-

massa. 6 oficiais / 3 ajudan-

tes 

 41 

SP47 Edifício residencial 

33.000 m
2
 – 2 torres 

 Aplicação manual de arga-

massa. 2 oficiais / 1 ajudan-

tes 

 35 

SP66 Edifício residencial 

13.560 m
2
 

 Aplicação manual de arga-

massa. 2 oficiais / 1 ajudan-

tes 

 17 

SP69 Edifício comercial 7.700 

m
2
 

 Aplicação manual de arga-

massa. 14 oficiais / 12 aju-

dantes 

 34 

SP80 Edifício comercial 

15.000 m
2
 

 Aplicação manual de arga-

massa. 3 oficiais / 1 ajudan-

tes 

 25 

Fonte: Souza, U.E.L, (2002)  

 

Definida a perda da mão de obra indicada, detectou-se uma variação de 17 a 41%, com 

valor mediano de 32% para o caso de revestimento interno de parede com argamassa. Os nú-

meros mostram que há cerca de 15% de desperdício mediano de mão de obra, o que pode ser 

corrigido e eliminado. 

 

3.4.2. Resultados da aplicação do conceito Lean Construction – STP, na construção civil 

 

3.4.2.1. Análise e estudo de caso 1 

 

SANTOS, A.V. (2008), mostra um acompanhamento de uma obra do Residencial Rio 

San Juan, na cidade de São Paulo, onde a Construtora Marko Engenharia e Comércio Imobili-

ário Ltda. fez aplicação da filosofia lean constrution, na gestão de suas obras, visando melho-

rar os resultados. 
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A construtora Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda., foi fundada em 1988 e 

já construiu cerca de 117.000 m
2
, em 700 empreendimentos. A empresa investiu no Lean 

construction (Sistema Toyota de Produção - STP) desde junho de 2004, quando houve uma 

verdadeira mudança cultural em toda a estrutura da empresa, não só a administração, mas dos 

seus colaboradores, fornecedores e clientes. Através de treinamento com mais de 600 funcio-

nários, em todos os seus departamentos. O Sistema Toyota de Produção não é de fácil implan-

tação, pois não é só uma técnica, o sistema é filosofia de vida, ele mexe no pessoal para poder 

mexer no contexto geral da empresa (SANTOS. A.V., 2008). 

Na construção do Residencial Rio San Juan, finalizado em junho de 2007, edifício com-

posto por 24 apartamentos tipo com área de 118 m² cada. A edificação foi construída em es-

trutura de concreto armado moldada in loco com as formas de pilares e vigas feitas em chapas 

de madeirite plastificadas, lajes nervuradas com utilização de treliças pré-moldadas e blocos 

de EPS.  

As equipes de operários foram divididas em três partes, sendo elas móveis e percorriam 

por todas as obras da empresa conforme o planejamento global da célula. As equipes foram 

denominadas de equipe de fôrma, equipe de armação e equipe de concreto. Elas atuavam na 

confecção da fôrma, escoramento, desforma, execução da armação, e a concretagem dos pila-

res, vigas e laje. As sequências executivas da célula foram divididas em seis pacotes de servi-

ços e com um ciclo de 20 dias para executar uma laje do Rio San Juan (SANTOS. A.V., 

2008). 

• Pacote 01 – Equipe de armação: Execução da armação dos pilares: andamento normal; 

• Pacote 02 – Equipe de carpintaria: Execução das fôrmas de pilares, vigas e escoramentos; 

• Pacote 03 – Equipe de armação: Execução da armação das vigas; 

• Pacote 04 – Equipe de carpintaria: Execução da montagem das lajes; 

• Pacote 05 – Equipe de armação: Execução da armação das lajes; 

• Pacote 06 – Equipe de concretagem: Execução da concretagem. 

Após a conclusão da estrutura, foram analisados e identificados alguns itens que não 

agregaram valor à produção, assim, gerou-se gastos desnecessários. Os principais problemas, 

surgiram porque os serviços eram executados por equipes diferentes, falha no transporte verti-

cal, a grande quantidade de pacotes diminuía o ritmo da produção entre outros fatores. Depois 

de identificadas essas falhas, procurou-se melhorar o fluxo, de maneira contínua das ativida-

des, minimizar a quantidade de pacotes, para agilizar e melhorar o sistema como um todo: 

• Troca de armadura treliça pelo aço em barra – custo menor; 



  

28 
 

• Descarga do aço - Just in time, não interrompendo os serviços da equipe da armação; 

• Descarga do cimento - Just in time, início da concretagem; 

• jericas com pneu de moto – melhoria do fluxo da concretagem; 

Com o acompanhamento diário dos gestores da célula e analisando os resultados, verifi-

cou-se que o ciclo foi reduzido para 14 dias, com a redução de mão de obra das equipes, por 

ter controle a entrega de materiais em just in time garantindo o fluxo da produção. O custo da 

estrutura foi reduzido em 14% (SANTOS. A.V., 2008). 

 

Tabela 3 – Variação de tempo de execução 

 Antes  Depois 

Ciclo do serviço 20 dias 14 dias 

Mao de obra armação 14 armadores 10 armadores 

Mao de obra carpintaria 10 carp / 6 serv 8 carp / 6 serv 

Mao de obra concreto 16 serventes 12 serventes 

Redução de custo 14% 

Fonte: Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda. 

 

3.4.2.2. Análise e estudo de caso 2 

 

A revista Téchne, edição de agosto de 2006, traz uma reportagem sobre controle de des-

perdícios em obras de condomínios em São Paulo – SP. O professor Ubiraci Espinelli foi um 

dos coordenadores do projeto Gesconmat (Gestão de Consumo de Materiais), onde se realizou 

estudos em canteiros de obras de nove empreiteiras, que apresentavam perdas significativas 

físicas e financeiras. Organizou-se um estudo em várias obras para traçar um diagnóstico das 

principais perdas de materiais e propor medidas corretivas para diminuir as perdas. A seguir 

um resumo de algumas atividades realizadas neste projeto: 

 

 

3.4.2.2.1. Argamassa de reboco 

 

Trabalho realizado: empresa Sinco Engenharia, obra: Edifício Rio Tapajós. 
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Diagnóstico: desde o recebimento da areia até seu transporte para a betoneira haviam 

perdas significativas, um outro momento em que havia perdas era na utilização de cal, que era 

estocado em sacos e, alguns, eram abertos e utilizados só até a metade do conteúdo na prepa-

ração da argamassa. Ocorriam perdas muito grandes no sarrafeamento das paredes, já que a 

massa que caía não era aproveitada.  

Medidas corretivas adotadas: para descarga de areia destinou-se uma baia fechada late-

ralmente para o descarregamento do caminhão de areia, evitando assim, a sua perda por es-

praiamento. A construtora negociou com o fornecedor a entrega de sacos de 15 kg de cal, não 

somente os de 50 kg, reduzindo assim, a perda por abertura de sacos maiores que a necessida-

de para o uso. Foram colocados anteparos na base das paredes a fim de coletar a argamassa 

que caia e assim poder reaproveita-la. 

Percebem-se que haviam perdas por estoques, no caso da areia, perdas por sub aprovei-

tamento, ou substituição, no caso dos sacos de cal, perdas por falhas no processamento, quan-

to à argamassa que caía no chão e não era aproveitada. 

Resultados levantados antes e após as intervenções foram os seguintes: 

Antes do diagnóstico: perdas de 17,00% 

Depois das medidas corretivas: 8,70% 

Redução de 48,82% do desperdício. 

 

3.4.2.2.2. Concreto armado, superestrutura 

 

Empresa: Marques Construtora, obra: Residencial Evidence. 

Diagnóstico: a construtora utilizava concreto usinado bombeado para as lajes. Obser-

vou-se que os sistemas de bombeamento geravam muitas perdas, principalmente à medida que 

os pavimentos tipo ficavam os mais altos. Em alguns casos houve perda de até 1m
3
 para um 

caminhão com 8m
3 

de concreto, que ficava nos tubos ou na bomba, e que, era devolvido para 

a concreteira. Havia também perdas incorporadas à estrutura, já que não havia um controle 

eficiente na concretagem. 

Medidas corretivas: estudou-se com o fornecedor maneiras de controle de desperdícios 

e aproveitamento do concreto que não era bombeado até andares mais altos, em cortinas de 

contenção no subsolo. 

A matéria cita que controle da espessura das estruturas concretadas passou a ser melhor 

controlada, evitando-se desperdícios por incorporação de material em excesso na estrutura. 
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Resultados, não foi considerado o concreto que era devolvido nos equipamentos de 

bombeamento, já que a concreteira assumiu esta parte: 

Perdas antes dos diagnósticos: 5,00% 

Perdas depois de adoção de medidas corretivas: 3,00% 

Redução de perdas em volumes de concreto, cerca de até 60,00%. 

Uma medida que a revista não cita, mas que pode ser importante é produção de outras 

estruturas de concreto, como vigas pré-moldadas para uso como vergas e contra vergas nos 

vãos das paredes, com aproveitamento do concreto que é desperdiçado ou devolvido para a 

concreteira. 

 

 

3.4.2.2.3. Fundação tipo radier 

 

Empresa: DP Engenharia, obra: Condomínio Magnólia Gardens/Flora Park. 

Diagnóstico: na execução da fundação em radier de 136 casas, fora percebida uma dife-

rença nas dimensões das valas escavadas e dos projetos das fôrmas, causando aumento de 

volume de concreto consumido, incorporado ao radier. Também o transporte do concreto do 

caminhão até o local de uso, que era feito de maneira que permitia o desperdício de material. 

Ações corretivas: foram elaborados procedimentos de escavações mais precisos, evitan-

do incorporação de material extra na estrutura. Para evitar perdas durante o transporte permi-

tiu-se que o caminhão de concreto chegasse mais perto do local de concretagem, evitando 

perdas pelo transporte manual por um caminho mais longo. 

Percebe-se que haviam perdas por superprodução, no caso do concreto em excesso que 

era incorporado na estrutura, escavações além da necessária e perdas por trasnporte. 

Resultados:  

Perdas antes dos diagnósticos: 23,00% 

Perdas após medidas de controle: 6,30% 

Redução de cerca de 72,00%  nas perdas. 

 

 

3.4.2.2.4. Assentamento de blocos de concreto 

 

Empresa: Fortenge, obra: Condomínio Costa do Sol. 
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O principal problema apontado foi a falta de cuidado no manuseio dos blocos, no des-

carregamento e empilhamento. Era feito a entrega em paletes muito grandes, os quais a grua 

não suportava o peso, com isso o transporte até o pavimento deveria ser feito manualmente, 

aumentando o risco de quebras. 

Ações corretivas: a construtora negociou a entrega de blocos em paletes menores de 

modo que o transporte pudesse ser feito pela grua instalada, no caso de não se poder utilizar 

este equipamento os blocos pudessem ser carregados em carrinhos paleteiros, e os trabalhado-

res foram conscientizados a manusear os blocos de maneira mais consciente. 

Nota-se que havia perdas por transporte, movimentação de trabalhadores e a ergonomia 

não favorável ao se carregar os blocos manualmente. 

Resultados levantados: 

Perdas antes dos diagnósticos: 2,90% 

Perdas após as ações corretivas: 1,80% 

Redução de perdas em 38,00% 

 

 

3.4.2.2.5. Placas Cerâmicas 

 

Empresa: Tajarb, Obra: Condomínio Edifício Thamires. 

Perdas significativas em cerâmica ocorrem no corte das placas. Notou-se que os cortes 

das placas eram em virtude do projeto de ambientes, muitas vezes irregulares, incompatíveis 

com o tamanho das peças utilizas. O tamanho das placas influencia no consumo, uma vez que 

quanto maiores as peças, mais recortes deveriam ser feitos, se muito pequenas há perda de 

rendimento devido ao alto número de peças manipuladas. A falta de um projeto de paginação 

e o corte de maneira incorreta, sem uso de equipamento ideal, traziam muitos desperdícios. 

Ações corretivas utilizadas: depois dessa obra piloto, com o revestimento e piso já pron-

tos, passou-se a fazer projetos de ambientes, com adequação de dimensões das placas, propor-

cionalmente a seu tamanho. Com o projeto de paginação, determinavam-se os pontos onde 

haveria cortes, com possibilidade de aproveitamento das sobras em outras partes. Utilizou-se 

uma esquadrejadeira no lugar de uma serra mármore, produzindo cortes bem mais precisos. 

Claramente aparecem neste caso as perdas por processamento e substituição em que as 

placas de cerâmica não possuíam tamanho compatível com o local de assentamento, sendo 

necessários vários cortes e recortes das mesmas.  
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Resultados: 

Perda antes dos diagnósticos: 11,76% 

Após as ações corretivas, perdas de: 5.72%. 

Registrou-se uma redução de perdas de 51,36%.  

Tabela 4 –  Resultados obtidos nos estudos de casos apresentados 

Item Perdas antes das me-

didas corretivas (%) 

Perdas após me-

didas corretivas 

(%) 

Redução de 

perdas (%) 

Argamassa de reboco 17,00% 8,70 48,82 

Concreto armado 5,00 3,00 60,00 

Radier 23,00% 6,30 72,00 

Blocos de concreto 2,90% 1,80 38,00 

Placas de cerâmica 11,72 5,72 51,36 

Fonte: autor, com base nos dados da publicação anteriormente citada. 

 

 

3.5. CONCLUSÃO 

 

Muito se tem discutido sobre a questão do desperdício, da necessidade de se criar hábitos 

e políticas do consumo consciente em todas as áreas. A construção civil deve ser repensada do 

ponto de vista da responsabilidade sócio ambiental. O desperdício nas obras e canteiros resul-

ta no que é popularmente conhecido como entulhos, gera muitas vezes impactos negativos na 

economia e no meio ambiente.  

As atitudes humanas deverão ser observadas e praticadas de maneira a criar-se uma cul-

tura da reutilização, preservação e cuidado ao manusear os materiais de consumo, em especi-

al, os materiais de construção, já que os custos de todas as mercadorias possuem valores que 

muitas vezes não são acessíveis a todos.  

O presente trabalho buscou mostrar que as perdas e desperdícios, que acontecem em vá-

rias construções civis, podem ser reduzidos, assim, necessitam-se gestores engajados para 

administrar as obras com mais eficiência, aproveitando melhor a mão de obra e os materiais 

consumidos. Dessa forma, traz uma economia sem prejuízo à qualidade do produto final. Os 

profissionais precisam identificar as causas de perdas e desperdícios, e assim, solucionar as 

questões que os determinam, para que haja uma produção mais enxuta. 
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Conclui-se que é necessário que se invista cada vez mais em capacitação e qualificação 

dos profissionais envolvidos na área da construção civil, para que dessa forma, haja conheci-

mento de técnicas mais eficazes, domínio de novas tecnologias que possam evitar trabalhos 

desnecessários, resultando em perda de tempo, de dinheiro e agressão ao meio ambiente. 

Fica evidente que os princípios do Sistema Toyota de Produção trazem benefícios 

quando aplicados à construção civil, mesmo que não seja totalmente implementado, da forma 

mais profunda, pois, como em uma linha de produção de uma fábrica, o canteiro de obras, por 

vários fatores, não oferece condições para tal. Mas a filosofia de produzir de maneira limpa e 

que supram atividades que não agreguem valor ao produto final, são muito interessantes para 

a execução de obras. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO 

 

O trabalho apresentado não se ateve a captar números do desperdício e perdas que ocor-

rem nas obras, mas identificar atitudes que são praticadas e que geram prejuízos na construção 

civil e, apresentar, exemplos e medidas a serem tomadas para minimizar estas perdas. Foi 

realizado um estudo bibliográfico, dentro do qual se identificou a preocupação e a dificuldade 

quanto à mensuração das perdas, identificou-se atitudes que geram perdas e que, infelizmente, 

devido à cultura são repetidas, mostrou soluções aplicáveis a fim de reverter as mesmas. 

Com base no Sistema Toyota de Produção, do ponto de vista da Engenharia de Produ-

ção, com propostas aplicadas à indústria automobilística, mas que quando utilizadas na cons-

trução civil, mesmo que de maneira menos rigorosa, servem como um norteador para uma 

produção mais enxuta e com menos perdas e mais eficiência. 

Percebe-se que, cada ação deve ser planejada. Cada etapa da obra deve ser executada de 

acordo com um projeto bem elaborado, a mão de obra deve ser treinada da melhor forma, 

equipamentos devem ser apropriados e estar em bom estado para sua utilização. Improvisos e 

mudanças sem planejamento no transcurso da obra, além de uso de material não especificado, 

geram mais trabalho e desperdício, o que acaba elevando o custo da obra. Etapas deverão ser 

acompanhadas e conduzidas dentro do cronograma estabelecido, dentro de um controle total 

de ações e procedimentos. 

Conclui-se que, o planejamento e gestão são fundamentais para chegar-se aos objetivos, 

pois, a aplicação de método para gerir a obra, como o Sistema Toyota de Produção, pode ser a 

base para a desejada produção enxuta. Assim, poder-se-á obter uma redução significativa nas 

perdas e desperdícios na construção civil.      

 

http://www.revista.unisal.br/lo/index.php/reget/
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6. ANEXOS 

 

 

 

ANEXO I – Princípios, perguntas e respostas para determinar-se mudanças na condu-

ção da obra. 

 

 

Princípios Perguntas e Respostas 

1 – Reduzir as atividades que não agre-

gam valor. 

 

Questão 1: Nos projetos da empresa exis-

te um plano de área de trabalho? 

Resposta: Não 

Questão 2: Possui equipamentos para 

movimentação de materiais? 

Resposta: Sim 

2 - Aumentar o valor do produto através 

da consideração das vontades dos clientes. 

 

Questão 1: Existe algum sistema de ges-

tão da qualidade, para verificação dos 

serviços? Resposta: Existe, em algumas 

etapas, e vistoria ao final da obra. 

Questão 2: É realizada pesquisa de satis-

fação dos clientes? Resposta: 

Sim, é feito um questionário em que o 

cliente aponta falhas para devidas 

correções. 

3 - Reduzir a variabilidade. Questão 1: É realizado treinamento de 

mão de obra para mostrar a importância 

da aprendizagem de uma nova atividade? 

Resposta: Não, somente palestras de se-

gurança do trabalho. 

Questão 2: O processo de execução de 

serviços é padronizado? 

Resposta: Sim, para melhor andamento 

da obra. 

4 - Reduzir o tempo de ciclo. Questão 1: A mão de obra é reduzida, 

trabalha com equipes pequenas? 

Resposta: Sim, equipes menores têm 

maior controle. 

Questão 2: Os funcionários evitam muita 

movimentação e espera durante as ativi-

dades? Resposta: Sim existe um crono-

grama. 

 

5 – Simplificar pela diminuição do núme-

ro de passos e/ou partes. 

 

Questão 1: Utiliza o serviço de corte e 

dobra de aço do fornecedor e elementos 

pré-fabricados? 

Resposta: Sim, para maior agilidade. 

Questão 2: Os funcionários são capazes 

de exercer mais de uma atividade especí-
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fica? Resposta: Sim. 

6 – Aumentar a flexibilidade na execução 

do produto. 

 

Questão 1: Existe sistema que possibilita 

flexibilização das plantas? 

Resposta: Sim, Autocad. 

Questão 2: Existe formulário dos projetos 

de modificação? 

Resposta: Não 

 

7 - Aumentar a transparência. 

Questão 1: Utiliza comunicação visual, 

com informações da produção, através de 

cartazes ou placas? 

Resposta: Não, somente sobre segurança 

do trabalho. 

Questão 2: Emprega controle com indi-

cadores de desempenho? 

Resposta: Não 

Questão 3: Tem alguma estratégia que 

vise melhorar a organização e a limpeza 

da obra? Qual? Resposta: Sim, limpeza 

completa da obra nas sextas, limpeza diá-

ria e caçambas na obra. 

8 – Focar o controle em todo o processo. Questão 1: Existe planejamento a longo, 

médio e curto prazo? 

Resposta: Sim 

Questão 2: Existe alguma parceria com 

fornecedores a fim de reduzir o tempo de 

descarga dos materiais? 

Resposta: Sim 

Questão 3: Trabalha com estoques redu-

zidos, com entrega parcial de materiais? 

Resposta: Sim de 21 em 21 dias 

9 – Estabelecer a melhoria contínua. Questão 1: São realizadas reuniões com a 

equipe para resolver problemas e discutir 

melhorias?  

Resposta: Sim. 

Questão 2: Os processos são padroniza-

dos e as equipes são fixas? 

Resposta: Sim, e alguns casos conforme 

execução, equipes próprias e com baixa 

rotatividade. 

Questão 3: A empresa faz a premiação 

dos funcionários para os melhores resulta-

dos? 

Resposta: Premiação com recompensa 

não, mas sim facilidades para aquisição 

pessoal. 

10 – Balancear as melhorias dos fluxos 

com as melhorias das conversões 

 

Questão 1: Os processos utilizados são 

racionalizados, e as perdas de material e 

movimentação são reduzidas?  

Resposta: Tentou-se racionalizar ao má-
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ximo, mas ainda há perdas de material. 

Questão 2: A empresa busca inovações 

tecnológicas que se adaptem às suas 

obras? Resposta: Sim, com utilização de 

novos materiais e produtos, e também 

utilização de mão de obra de outros locais. 

Ex.: São 

José dos Campos e São Paulo. 

Questão 3: Estas inovações buscam me-

lhorar tanto o processo quanto os fluxos? 

Resposta: Sim, também para agregar co-

nhecimento de novas técnicas não utiliza-

das na localidade 

11 – Fazer benchmarking Questão 1: A construtora reconhece seus 

pontos fracos, processos passíveis de me-

lhoria?  

Resposta: Sim, pois se não olhar para 

dentro da obra e ajustar para melhor de-

sempenho, não se terá produto final de 

qualidade. 

Questão 2: Busca e identifica em outras 

empresas técnicas de sucesso, fazendo 

visitação ou recolhendo informações des-

tes procedimentos? 

Resposta: Sim, visitas a outras empresas. 

Questão 3: Consegue adaptar as boas 

práticas à realidade da construtora? 

Resposta: Nem sempre, porém esta é a 

meta diária. 
Fonte: Reget – Revista de gestão & tecnologia, v. 1, n. 2, p. 2 1- 2 6 

 

 

 

 

 

 

 


