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RESUMO 

Este estudo trata da aplicabilidade do Sistema “Lean Construction” de produção, em 

grandes empresas de construção civil do setor de edificações da Região Metropolitana do 

Recife, identificando se os princípios da “Lean” são totalmente ou parcialmente aplicados 

nessas empresas. 

 Uma empresa de construção civil será mais competitiva, a partir da eficiência do seu 

sistema de produção, em termos de estrutura, infra-estrutura, qualidade, planejamento e 

controle. A arma fundamental da competitividade traduz-se como sendo o planejamento 

racional das atividades de produção. 

 A preocupação com o desperdício, controle de perdas e diminuição dos custos, apesar 

de ser um fator importante para qualquer processo ou setor produtivo, no caso do setor de 

construção civil, ficou relegado a segundo plano durante muitos anos, dado o atraso 

característico do próprio setor. 

 Segundo Formoso et al. (2000), diversos diagnósticos realizados no Brasil e no exterior 

indicam que a maioria dos problemas que resultam em baixos patamares de eficiência e 

qualidade na construção civil têm origem em problemas gerenciais. Nesse contexto, 

consideráveis esforços por parte das empresas têm sido direcionados no sentido de introduzir 

no setor modernas filosofias gerenciais, algumas das quais desenvolvidas inicialmente em 

outras indústrias, como é o caso da “Lean Construction”, derivado do conceito de “Lean 

Production”. 

A investigação foi conduzida através de entrevistas, com questionário semi-estruturado, 

realizadas em empresas certificadas de construção civil relacionadas ao setor de edificações, 

localizadas na Região Metropolitana do Recife.  

 

Palavras-Chave: Sistema de Produção, Lean Construction, Perdas e Custos. 
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ABSTRACT 

 This study deals with the applicability of the System "Lean Construction" of production, 

in great companies of civil construction of the sector of constructions of the Region 

Metropolitan of Recife, identifying if the principles of the "Lean" are total or partially applied 

in these companies. 

  A company of civil construction will be more competitive, from the efficiency of its 

system of production, in terms of structure, infrastructure, quality, planning and control. The 

basic weapon of the competitiveness finishes then being the rational planning them activities 

of production.  

 The concern with wastefulness, control of losses and reduction of the costs, although to 

be an important factor for any process or productive sector, in the case of the sector of civil 

construction, he was relegated as the plain one during many years, data the characteristic 

delay of the proper sector. 

  According to Formoso et al. (2000), several diagnostics carried through in Brazil and 

the exterior indicate that the majority of the problems that result in low platforms of efficiency 

and quality in the civil construction has origin in management problems. In this context, 

considerable efforts on the part of the companies have been directed in the direction to 

introduce in the sector modern management philosophies, some of which developed initially 

in other industries, as it is the case of the "Lean Construction", derived from the concept of 

"Lean Production".  

 The inquiry was lead through interviews, with half-structuralized questionnaire, carried 

through in certified companies of civil construction related to the sector of constructions 

located in the Region Metropolitan of Recife.  

 

Key-Words: System of Production, Lean Construction, Waste and Costs. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

Durante o século XX e início desse século XXI, os ambientes empresariais têm passado 

por fortes mudanças, que lhes exigem competitividade e dinamismo. Com essa crescente 

complexidade, a procura pela eficiência e eficácia no modo como as empresas produziam seus 

bens e serviços estimularam novas formas de gestão, que conduziram a melhorias e novas 

filosofias gerenciais embasadas por uma maior preocupação com a redução de perdas, 

desperdícios, controle de custos e, conseqüentemente o perfeito atendimento das necessidades 

dos consumidores. 

A premissa básica da maioria das organizações tem sido a busca incessante por 

eficiência e eficácia em suas operações como forma de garantir retorno satisfatório de suas 

atividades. De um modo geral, o objetivo principal dessas organizações é a lucratividade. 

Esse lucro, atualmente está sendo ditado pelas regras da vantagem competitiva sustentável, 

onde não somente o baixo custo é sinônimo de excelência empresarial, mas todo um 

composto que vai desde o pleno atendimento das necessidades dos clientes, melhoria 

contínua, qualidade, envolvimento de todos e a redução de perdas e desperdícios. 

Nesse contexto, o presente estudo aborda a temática do setor de edificações da 

construção civil tendo como fio condutor a filosofia “Lean Construction”, como moderna 

técnica de gestão que tem ocupado crescente espaço quanto a nova estratégia de gestão 

aplicada a produção na construção civil.  

Após a Segunda Guerra, a “Toyota Motor Company” adotou um modelo de gestão da 

produção chamado “Lean Production”, ou produção enxuta. O método é baseado em um 

planejamento minucioso do processo produtivo, que prevê inclusive a possibilidade de 

problemas. Os ótimos resultados obtidos inspiraram os americanos a criar, em 1992, o “Lean 

Construction” - sistema similar ao japonês, porém voltado para a construção civil. “Lean 

Construction” - ou "construção enxuta" é o conceito que, de forma genérica, tem por objetivo 

produzir mais, consumindo cada vez menos, matéria-prima, mão-de-obra, tempo e custos 

adicionais.  

Diante desse quadro, este estudo buscará identificar, em empresas de construção civil 

certificadas da Região Metropolitana de Recife, como forma de melhor conhecer o setor, a 

filosofia de produção adotada, se de caráter tradicional ou embasado na filosofia da “Lean 

Construction”, bem como a forma de utilização de seus conceitos relacionados à questão de 
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perdas e desperdícios. 

1.2 Definição do Problema 

 

O termo vantagem competitiva nunca pareceu estar tão enraizado na cultura 

organizacional como nos dias atuais. A palavra competitividade está naturalmente associada 

ao verbo competir, que significa concorrer com outros na mesma pretensão. Competitividade 

refere-se então à posição relativa da empresa no mercado consumidor.  

 Na definição de competitividade é importante avaliar todos os aspectos que dizem 

respeito à produção. A análise da competitividade dá-se pela necessidade das empresas de 

alcançarem vantagens competitivas com relação às suas concorrentes.  

Esta vantagem competitiva pode ser conquistada sob vários enfoques, quando se fala em 

gestão da produção, de acordo com as prioridades competitivas citadas por Davis, Aquilano e 

Chase (2001), que ajudam a estratégia empresarial a atingir vantagem em qualidade, rapidez, 

confiabilidade, flexibilidade e custos. 

 Uma empresa de construção civil será mais ou menos competitiva a partir da eficiência 

do seu sistema de produção, em termos de estrutura, infra-estrutura, qualidade, planejamento, 

controle, etc. A arma fundamental da competitividade traduz-se como sendo o planejamento 

racional das atividades de produção. 

Sobre esse assunto Silva (1999), consultora do CTE (Centro Tecnológico de 

Edificações), ressalta: 

“A construção civil tinha, (...), uma lógica de produção de grande 
empreendedora, em que o custo de produção não era determinante da 
competitividade da empresa. Portanto não havia razão para o emprego de 
tecnologias novas, racionalizadoras, de alta produtividade, permanecendo-se, 
então, com a tecnologia tradicional. (...) No entanto, esse quadro mudou 
radicalmente, (...), as empresas tiveram que procurar saídas alternativas; com 
a abertura do mercado, as pressões sobre os preços tornaram-se crescentes; 
com o Código de Defesa do Consumidor, o mercado se tornou mais 
exigente. Pressionadas por essa série de fatores que exigem ganhos 
contínuos de eficiência, as empresas passaram a ter que ser viáveis pelo lado 
da produção, e assim buscar novas tecnologias e criar as condições 
gerenciais para usá-las”. 

 

 O conceito de “Lean Construction” é uma dessas novas condições gerenciais que vem 

expandindo-se como diferencial nas novas estratégias de gestão na produção em construção.  

 Considerando esse contexto, observa-se que o setor de construção civil tem passado por 

mudanças significativas, e que estas revelam a importância de se estudar como, em época de 
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grande concorrência, preços e custos ascendentes, a produção na construção civil em 

Pernambuco, mais especificamente na cidade de Recife, se comporta. 

 Consideramos, entretanto, que diversos aspectos sobre esta temática necessitam de um 

estudo mais analítico, para que se possa dispor do conhecimento sobre os fatores relevantes 

para o referido setor, dentre os quais destaca-se: 

1. Os aspectos de qualidade, melhoria contínua e os critérios de certificações 

exigidos promovem a consciência do empresariado do setor para se trabalhar 

segundo os princípios da filosofia “Lean Construction”? 

2. Será que o empresariado continua construindo sem a preocupação com seus 

desperdícios, perdas e custos?  

3. Operar de acordo com os princípios da “Lean Construction” torna-se sinônimo 

de excelência empresarial e garantia de vantagem competitiva sobre os demais 

concorrentes do setor? 

 Diante de tais questionamentos, este trabalho estudou o setor de edificações da 

construção civil, procurando responder cada um dos mesmos com rigor científico, abordando 

de forma objetiva e direta as grandes dificuldades do setor, podendo como contribuição 

tornar-se um instrumento para mudanças futuras e tomadas de decisão.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

- Identificar o grau de aplicação da “Lean Construction” em empresas do setor de 

edificações da construção civil da Região Metropolitana do Recife, revelando aspectos 

sobre a filosofia de produção adotada, mostrando se há a preocupação das empresas com 

as perdas, custos e gastos adicionais. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

- Definir o perfil do gestor e tomador de decisão respondente do questionário nas empresas 

estudadas. 

- Verificar vantagens competitivas em empresas construtoras estudadas na Região 



Capítulo 1  Introdução 

 4 

Metropolitana de Recife. 

 

- Mostrar a importância que as empresas construtoras atribuem às exigências de certificação 

e se as mesmas se enquadram nos níveis do PBQP-H. 

 

- Conhecer os indicadores de desempenho utilizados pelas empresas construtoras. 

 

1.4 Justificativa 

 

De um modo geral, a realidade na qual as empresas estão inseridas, indica que as 

mesmas estão cada vez mais preocupadas com suas finanças, orçamento, custos e perdas, uma 

vez que estes itens são bons indicadores de desempenho num mundo globalizado. Se a saúde 

financeira não vai bem, dificilmente os objetivos serão cumpridos em conformidade com os 

planos estabelecidos. 

Gitman (2001) ressalta que todos os administradores em uma empresa, sem levar em 

consideração as descrições de seu trabalho, trabalham com o pessoal de finanças para 

justificar necessidades de sua área, negociar orçamentos empresariais, lidar com avaliações de 

performance financeira e “vender” projetos baseados, pelo menos em parte, nos seus méritos 

financeiros. E mais ainda, pessoas que atuam em todas as áreas de responsabilidade dentro da 

empresa interagem com a área financeira para conseguir realizar seus trabalhos.  

Os orçamentos e o controle dos custos, especialmente, são temas que se destacam na 

atualidade por, cada vez mais, se enquadrarem na preocupação das novas formas de gestão. A 

mentalidade enxuta, a qual tem ganhado crescente espaço no mundo empresarial, ratifica a 

afirmação de que quem mais alavanca receitas é justamente quem controla de forma mais 

efetiva seus gastos e seus desperdícios, desde a escolha e seleção de fornecedores de matéria-

prima até a disponibilização do produto ou serviço ao consumidor final. 

 A preocupação com o desperdício, controle de perdas e diminuição dos custos, apesar 

de ser um fator importante para qualquer processo ou setor produtivo, no caso do setor de 

construção civil, ficou relegado a segundo plano durante muitos anos, dado o atraso 

característico do próprio setor, citado por especialistas da área. 

Um fator de suma importância na gestão da produção é a questão dos 5 objetivos de 

desempenho ou fatores críticos de sucesso apontados por Moreira (1998) e Slack et al. (2002), 
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de essencial importância na área de produção. Segundo alguns estudiosos desse setor, eles não 

podem ser concebidos de maneira excludentes; antes, devem ser vistos de forma convergente 

e complementar, uma vez que custos sempre esteve na pauta de discussões entre os gestores 

em qualquer organização. Desse mesmo modo a qualidade, flexibilidade, rapidez e 

confiabilidade têm seu papel importante  no contexto em que cada empresa venha a atuar. 

Quando se aborda a questão da qualidade, a preocupação com a certificação e normas  

ISO é outro fator que também exerce influência sobre os custos de uma empresa, uma vez que 

as certificações vêm se ampliando em quase todo o mundo. Uma linguagem universal, 

padronizada e uniforme que conduza a serviços com uma maior qualidade, menos retrabalho, 

refugo e perdas tem sido o alvo das organizações por contribuírem com a redução dos seus 

custos. 

No tocante ao segmento de edificações da construção civil, a série ISO aplicada a esse 

setor, tem promovido uma corrida em busca das certificações. Esse segmento, embora 

atrasado tecnologicamente frente aos demais setores da economia e com características 

próprias, busca modernizar-se e também estar atento às novas exigências do mercado. 

Um caso particular sobre esse assunto, no Brasil, é a exigência da Caixa Econômica 

Federal para que as construtoras que desejem iniciar uma construção com a sua anuência, 

estejam habilitadas no mínimo no nível “C” num programa que possui 4 níveis (A,B,C e D), 

segundo os critérios do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 

Habitat). 

 Com a crescente disseminação dos conceitos de qualidade no setor e as exigências por 

certificações no caso das construtoras, houve uma atenção maior do setor de construção civil 

brasileiro pela busca da excelência através da qualidade e da inovação. 

 Segundo Formoso et al. (2000), diversos diagnósticos realizados no Brasil e no exterior 

indicam que a maioria dos problemas que resultam em baixos patamares de eficiência e 

qualidade na construção civil têm origem em problemas gerenciais. Nesse contexto, 

consideráveis esforços por parte das empresas têm sido direcionados no sentido de introduzir 

no setor modernas filosofias gerenciais, algumas das quais desenvolvidas inicialmente em 

outras indústrias, como é o caso da “Lean Construction”, derivado do conceito de “Lean 

Production”. 

 A “Lean Construction” segundo Formoso et al. (2000) tem como proposta obter um 

fluxo contínuo de atividades dentro da obra e trabalha com o princípio de que para melhorar o 

desempenho não basta eliminar o custo da não qualidade: é preciso eliminar tudo o que não 

agrega valor. Nesse caso, os custos com as perdas e os desperdícios não adicionam/agregam 
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valor para o cliente e, por isso, é foco do nosso estudo. 

 Uma pesquisa realizada pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) em 

conjunto com 15 universidades do país; Instituto HABITARE do FINEP; USP (Universidade 

de São Paulo); ITQC (Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade da Construção) no 

período compreendido entre outubro de 1996 e maio de 1998 teve como objetivo coletar 

indicadores de perdas de materiais em um número significativo de empreendimentos no país  

e identificar as causas das mesmas, de forma a apresentar diretrizes para a sua prevenção. No 

entanto, o trabalho restringiu-se a apontar as boas e más práticas observadas no setor, sem, 

entretanto, tentar quantificar os efeitos das mesmas. 

 Com relação às principais causas das perdas, este estudo conseguiu apontar um amplo 

leque de diretrizes para a prevenção, confirmando algumas conclusões apontadas em estudos 

anteriores: 

� Em primeiro lugar foi ressaltado o fato de que não são tomadas medidas relativamente 

simples de prevenção. Isso indica que em algumas empresas, há falta de controle sobre as 

perdas de materiais. 

� Revelou também que parte das obras pesquisadas não tinha o devido cuidado com o 

gerenciamento de materiais, principalmente no que se refere à armazenagem e o manuseio 

dos mesmos nos canteiros de obras. 

� Mostrou que este aparente descaso é provocado principalmente pela falta de conhecimento 

por parte das empresas sobre o seu próprio desempenho, uma vez que a maioria delas não 

possuía um sistema de controle operacional eficaz. 

 A questão das perdas torna-se importante, por afetar a própria competitividade das 

empresas do setor. Portanto, existem várias razões pelas quais uma empresa deve engajar-se 

na mensuração das perdas no seu sistema de produção, de acordo com Formoso et al. (2000): 

� Visibilidade: a medição das perdas permite avaliar a eficiência alcançada pelo sistema de 

produção na utilização de recursos. 

� Controle: a empresa pode utilizar indicadores de perdas para definir padrões de 

desempenho dos seus processos, a partir dos quais os mesmos podem ser controlados. 

� Melhoria: na medida em que as empresas decidem intervir nos processos, os indicadores 

de perdas podem ser utilizados para estabelecer melhorias, a partir de médias setoriais ou 

de “benchmarks” obtidos em outras empresas. 

� Motivação: as medidas têm o potencial de contribuir efetivamente na motivação e 

envolvimento das pessoas com o desenvolvimento de melhorias, pois permite ao 
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indivíduo um retorno quanto ao desempenho do processo no qual está envolvido e ao seu 

próprio desempenho. 

 As razões apontadas acima são aspectos relevantes que podem provocar baixos 

patamares de eficiência se associados a problemas gerenciais. Daí a importância de verificar a 

gestão e o planejamento a fim de identificar ou não a aplicabilidade dos princípios que 

conduzem a uma eficiência superior de operação. 

 Dada a magnitude e a importância do setor de edificações no ramo da construção civil 

em um país caracterizado como emergente como o Brasil, um estudo sobre o grau de 

aplicação da “Lean Construction”, seus princípios e principais elementos, revela-se como um 

significativo auxílio para os tomadores de decisão, tornando claro os seus próprios 

desempenhos. 

 No país, os efeitos sobre a adoção de práticas de “Lean Construction” na construção 

civil ainda são pouco conhecidos. O grupo de estudo, que tem se destacado com pesquisas 

nessa temática, é o coordenado pelo professor Carlos Torres Formoso do NORIE/UFRGS. 

 Também outro significativo ponto deste trabalho foi o de contribuir para a redução da 

escassez de pesquisas nessa área, configurando assim a contribuição desse trabalho. 

 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos, além desta introdução: 

 

Capítulo 2 - Revisão da literatura: Apresenta a estrutura conceitual do trabalho. Versa, no 

geral, sobre gestão, sistemas de produção, o setor da construção civil, custos, Sistema Toyota 

de Produção e “Lean Construction”.  

 

Capítulo 3 - Metodologia: Descreve todas as etapas da pesquisa de campo e quais os 

parâmetros considerados para a sua realização tendo em vista o alcance dos objetivos 

anteriormente definidos; 

 

Capítulo 4 - Resultados da pesquisa: Analisa os resultados obtidos através dos dados 

coletados nas 4 (quatro) empresas estudadas, culminando com um quadro resumo onde se 
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pode visualizar as principais semelhanças e diferenças entre as empresas pesquisas e os 

conceitos apresentados na revisão da literatura; e 

 

Capítulo 5 - Conclusões e Recomendações: Evidencia as considerações finais do estudo, 

limitações e sugestões para os futuros trabalhos sobre a filosofia de produção “Lean 

Construction”.  

 Além dos citados capítulos, ao final são apresentados, anexos, as referências 

bibliográficas e o questionário de pesquisa. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Para estudo do gerenciamento de perdas, custo e desperdícios que estão sendo utilizados 

em construtoras de Pernambuco, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre as características 

da filosofia “Lean Construction” e sua importância para a competitividade. 

Em primeiro lugar, foi feito um resumo histórico sobre o setor de construção civil e sua 

importância econômica para o país; mostrou-se também o período mais latente referente à 

necessidade de mudanças e conscientização dos clientes sobre qualidade. Em segundo lugar, 

mostrou-se como o setor de construção civil teve que se inserir nos novos padrões de 

qualidade e desempenho embora tardiamente. 

 Em terceiro lugar, elaborou-se uma revisão bibliográfica sobre como a gestão, a análise 

de custo, os aspectos e características do STP (Sistema Toyota de Produção) que dão suporte 

à filosofia da “Lean Construction” como nova forma de gestão organizacional aplicada ao 

setor de construção civil. 

 

2.1 Administração / Gestão 

 
Uma gestão empresarial seja no tocante à gestão de pessoas, gestão financeira, 

patrimonial ou gestão de marketing, mas que não esteja atenta às mudanças e exigências 

impostas pelo mercado, pode levar qualquer empresa a enxergar suas atividades de maneira 

míope, conduzindo deste modo àquelas atividades que não agreguem valor para o consumidor 

final. Pois, qualquer empresa tem como objetivo final satisfazer as necessidades de seus 

clientes e consumidores da melhor maneira possível.  

Partindo desse princípio, Megginson et al. (1998), definem gestão como sendo o 

trabalho com recursos humanos, financeiros e materiais para atingir objetivos organizacionais 

através do desempenho das funções de planejar, organizar, liderar e controlar. 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Esquema Básico sobre Gestão/Administração 
Fonte : Megginson et al. (1998) 
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Segundo os mesmos autores, a gestão é necessária por 3 motivos: 

� Para alcançar os objetivos 

� Para equilibrar objetivos conflitantes 

� Para obter eficiência e eficácia. 

Conforme os autores citados, planejar significa escolher ou estabelecer a missão da 

organização, seu propósito e seus objetivos, e depois determinar diretrizes, projetos, prazos, 

procedimentos, métodos, sistemas, orçamentos, padrões e estratégias necessárias para atingi-

la. Esta função envolve um processo de decisão. Para os mesmos, organizar é determinar os 

recursos e atividades necessárias para se atingir os objetivos da organização. Por outro lado, 

liderança, é conseguir dos empregados que eles desenvolvam atividades que o líder deseja que 

eles façam. 

Em construção civil, adota-se comumente a denominação PPC (Percentual Planejado 

Cumprido), sendo uma ferramenta essencial no PCP (Planejamento e Controle de Produção) e 

que se constitui como um importante indicador de desempenho na produção na construção 

civil. Pode-se, por exemplo, avaliar o PPC por funcionário em determinada escala de tempo, 

dia, semanas, meses ou anos.  

Dentre as funções da administração a que mais se destacada nesse trabalho é a função 

de controle que, para estes mesmos autores significa delinear meios para se ter certeza de que 

o desempenho planejado seja realmente atingido. 

Além disso, controlar envolve o estabelecimento de padrões de desempenho; 

determinação de métodos de mensurar desempenho; medição do desempenho real; 

comparações com os padrões estabelecidos e promoção de  ação corretiva quando necessário, 

para que o desempenho real se ajuste ao padrão. Ou seja, para reconhecer um controle eficaz, 

também se faz necessário planejar, organizar e liderar; pois estas funções sem o controle 

tornam-se ineficazes. 

2.1.1 Planejamento da Construção Civil 

 Com a aproximação do final do século XX, a construção civil foi delineando as formas 

de um processo produtivo mais adequado para os dias atuais. O aumento da concorrência e a 

evolução tecnológica têm pressionado as empresas para que reavaliem seus métodos e 

sistemas de produção em busca de produtividade e competitividade. No entanto, Conte (1999)  

ressalta que apesar dos objetivos apresentarem-se de modo semelhantes a todos, os meios de 
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alcançá-los não são unânimes. Pelo contrário, muitas são as perspectivas e idéias que surgem 

no setor para adaptar a produção aos novos tempos. 

 Uma das correntes, a “Lean Construction”, também conhecida como construção 

enxuta, direciona suas ações para "enxugar" a obra de todas as atividades que não geram 

valor, resultando em desperdício de recursos. A proposta é reduzir custos sem necessidade de 

investimentos, somente através de uma melhor organização do processo, eliminando reservas 

de mão-de-obra ociosa e otimizando cada recurso disponível. Neste cenário, ganha 

importância o crescimento da produtividade da equipe, responsável pelo ritmo da obra, em 

relação ao controle da produtividade individual.  

 Conte (1999), da Logycal Systems, defendeu um planejamento visando a otimização do 

desempenho do empreendimento. Para ele, uma melhor alocação de mão-de-obra pode trazer 

grandes vantagens de custo, já que, em boa parte das obras, não se conhece com exatidão a 

capacidade de produção de um serviço em determinado período de tempo, gerando alto grau 

de incerteza que leva à contratação de um estoque de mão-de-obra. Dessa forma caracteriza-

se o desperdício, pois é criada uma reserva de trabalhadores na obra para garantir a execução 

de um trabalho dentro do prazo mesmo que, caso programado de forma adequada, possa ser 

feito por um número bem menor de operários.  

 Ainda segundo o mesmo autor, as decisões estratégicas de uma empresa não devem se 

sustentar em vender e lucrar, mas em adotar procedimentos capazes de agregar valor à 

empresa, garantindo desempenho no futuro e a qualificação continuada de seus processos.  

 O planejamento estratégico deve procurar meios e táticas para manter a empresa capaz 

de sustentar ou expandir sua participação no mercado, além de conseguir resultados 

satisfatórios em suas operações futuras.  

 No setor de edificações, apesar de existir diferenciais significativos entre todas as 

formas de planejamento, a grande maioria converge para fins comuns como estabilizar e 

garantir o fluxo de trabalho contínuo, ganhando velocidade para obter como resultado o 

desenvolvimento e o término da obra dentro das projeções de prazo e custo.  

 Para isso, o planejamento é essencial. Porém, ele nem sempre é feito de maneira 

coerente e realista, procurando atingir um nível de perfeição que acaba por torná-lo estático e 

inflexível. Gestores apontam também que o excesso de detalhes em qualquer planejamento 

torna mais rápida sua desatualização, dificultando a integração entre os diversos níveis da 

obra e aumentando a ocorrência de erros na programação dos recursos. Além disso, pesquisas 

realizadas apontam que muitas das dificuldades surgidas numa obra durante a sua execução é  
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devido ao enorme abismo existente entre quem planeja e o operário que executa o serviço, 

criando margem para distorções e perda de eficiência.  

 As principais sugestões para resolver esses problemas apontadas por Conte (1999) são o 

estabelecimento de um vínculo entre o planejamento e a estratégia competitiva da empresa, 

considerando custo, tempo, flexibilidade e qualidade. As projeções de cenários econômicos, 

incluindo cada vez mais os graus de incerteza de uma economia globalizada e o conhecimento 

dos pontos vulneráveis, ou seja, seus pontos fracos e ameaças podem auxiliar na formação de 

uma base de informações consistente para as tomadas de decisões, antevendo eventuais 

dificuldades e possibilitando a adoção de mecanismos de defesa.  

 O caminho, nesse caso, apontado pelo autor é o desenvolvimento de planos estratégicos, 

concebidos sob uma perspectiva multidimensional, com um caráter de flexibilidade que 

confere maior dinamismo diante das incertezas.  

 Deve-se ainda evitar a polarização entre os setores de planejamento e produção, 

privilegiando o trabalho em equipe, realizado de forma coordenada. Assim, com um 

planejamento mais realista e dinâmico, seu gerenciamento consistiria em equilibrar e manejar 

o cotidiano do plano, ajustando os recursos para assegurar o fluxo da obra e cuidando para 

que o ambiente seja favorável ao cumprimento das metas.  

 Novas tecnologias de informação também podem auxiliar na questão do planejamento 

da construção civil para solucionar os problemas de integração entre as equipes, eliminando 

distorções de comunicação. Com o avanço da comunicação via Internet, da realidade virtual e 

modelos visuais em 3D, as construtoras podem optar por ferramentas de informática que 

ultrapassam o uso tradicional da tecnologia de informação, impulsionando a implantação de 

sistemas de planejamento e gestão integrados.  

 As empresas deveriam visar a correta junção e associação das informações empresariais, 

transferência de tecnologia e treinamento, construindo modelos de informação integrados que 

administram todas as variáveis do processo. Por exemplo, o CAD deve estar ligado aos 

demais sistemas da empresa, garantindo maior agilidade na troca de informações entre os 

diversos agentes de um projeto.  

 A lógica do valor começa a ganhar terreno na construção civil como uma forma de 

alcançar melhores índices de produtividade, que afetem significativamente a competitividade 

da empresa. A ociosidade e o desperdício são os vícios de um modelo de produção que 

precisa ser adaptado à nova realidade do mercado. Vícios que precisam ser eliminados sob 

pena de inviabilizarem o negócio de muitas construtoras.  
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 O processo de desenvolvimento de produto (ou processo de projeto de edificações) é um 

dos mais importantes definidores da qualidade do empreendimento, pois através deste são 

estabelecidas as características do produto, que vão determinar o grau de satisfação dos 

clientes. Além disto, o projeto possui alta influência sobre a eficiência do processo de 

produção, pois ao longo de seu desenvolvimento são determinados os processos construtivos a 

serem utilizados, e características que determinam uma maior ou menor facilidade em 

construir. A importância estratégica do processo de desenvolvimento do produto reflete-se 

também no fato que ao longo deste são determinados os custos da edificação.  

  O processo de planejamento e controle da produção cumpre um papel fundamental nas 

empresas pois tem um forte impacto no desempenho da função produção. O planejamento 

consiste em um processo gerencial que envolve o estabelecimento de objetivos e a 

determinação dos procedimentos necessários para atingi-los, os quais são representados 

através de planos. O processo de planejamento e controle da produção possui vários ciclos de 

retro-alimentação nos quais tanto o planejamento como a produção sofrem avaliações, com o 

objetivo de detectar problemas. A realização destes ciclos requer um grupo de indicadores que 

ofereça os dados e fatos necessários à tomada de decisão.    

 A gestão da produção é um processo que objetiva o estabelecimento de um conjunto de 

ações que visam controlar a execução e propor melhorias no seu desempenho. O controle 

consiste na comparação entre uma situação ou cenário esperado com aquele que está 

ocorrendo ou ocorreu na realidade. 

 O controle deve ser exercido segundo duas importantes dimensões: quanto à eficiência e 

quanto à eficácia. A eficiência diz respeito ao uso racional dos recursos (materiais, mão de 

obra e equipamentos), ou seja, a quantidade de recursos utilizada por unidade produzida. E a 

eficácia diz respeito ao atendimento de metas e objetivos, usualmente expressa na forma de 

prazos e de seqüências de execução relacionado às diferentes etapas da obra. 

 O uso de indicadores no controle da produção possibilita disponibilizar informações que 

auxiliam a tomada de decisão para o estabelecimento de ações corretivas, sempre que 

necessário.  

 A figura 2.2 ilustra o esquema de um processo de PCP (planejamento e controle de 

produção) para a construção civil onde estão evidenciadas as principais etapas de 

planejamento e processo do projeto em associação com os indicadores de desempenho: 
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Figura: 2.2 O processo de Planejamento e Controle de Produção. 
Fonte: NORIE/UFRGS (2004) 
 

 

2.1.2 Indicadores de Desempenho 

 

 A medição do desempenho de uma empresa é fundamental para a gestão da qualidade. 

As medições fornecem aos gerentes as informações necessárias à tomada de decisões e ao 

desenvolvimento de ações de melhoria da qualidade e produtividade da empresa.  

 Definir indicadores de qualidade e produtividade é imprescindível para avaliar o 

desempenho atual e acompanhar o progresso alcançado por empresas do setor envolvidas na 

implantação de Programas de Melhoria da Qualidade. A existência de indicadores setoriais 

permite que cada empresa compare seu desempenho com outras empresas do setor e avalie 

seu nível de competitividade, estabelecendo suas metas para melhoria contínua. 

 Ao se falar em padrões de desempenho, torna-se relevante falar em indicadores ou 

medidas de desempenho. Harbour (1997) conceitua indicador de desempenho como uma 
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medida de performance comparativa usada para responder à questão “como nós estamos 

indo?”.  

 Uma das formas de classificar os indicadores de desempenho é em financeiro e não 

financeiro. As medidas de desempenho financeiras usualmente conhecidas são aquelas que 

agregam valor financeiro/monetário ao negócio, a exemplo de receita, custos, suas variações 

em relação aos padrões estabelecidos, etc. 

Por outro lado, medidas de desempenho não financeiras, têm ganhado grande atenção 

do empresariado, uma vez que é capaz de mensurar atividades que também são importantes 

para a empresa, como por exemplo: rotatividade de estoques; entrega no prazo; satisfação do 

empregado; número de reclamações dos clientes; tempo para desenvolver novos produtos, etc. 

Entretanto, tais medidas tendem a ser subestimada, por aparentar não agregar valor às análises 

financeiras.  

 Autores como Smith (1990) e Warren (2001), observam em sua teoria que muitos 

gerentes acreditam que medidas financeiras de desempenho deveriam ser suplementadas por 

medidas não financeiras. Isto porque as medidas não financeiras fornecem melhores bases 

para a monitoração e controle das atividades e eventos ocorridos na empresa. 

 Para Kaplan e Norton (1997) é aconselhável que uma empresa possua em seu sistema de 

medição de desempenho um conjunto de indicadores financeiros e não-financeiros 

equilibrados. Conforme os autores, os indicadores não-financeiros são adequados para a 

relação de causa e efeito das decisões tomadas enquanto os indicadores financeiros são 

medidas de resultados e vetores de desempenho. 

Esse trabalho, por versar sobre “Lean Construction”, também promove atenção sobre a 

questão do controle dos custos; ou seja, uma das funções da gestão e objetivo da filosofia 

estudada. Daí a importância de se estudar sobre tomada de decisão e controle, uma vez que o 

gestor traz para si a responsabilidade, em muitos casos, de definir o sistema de produção 

adotado pela empresa. 

 

2.1.3 O papel da medição de desempenho 

 

O desempenho de uma empresa tende a ser melhorado através da implementação de 

sistemas de medição de desempenho realistas e alinhados com os objetivos e metas da 

organização. A medição é parte integrante do sistema gerencial da empresa, constituindo um 
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sistema de apoio para planejamento, solução de problemas, controle, desenvolvimento de 

melhorias e motivação dos recursos humanos.  

A figura abaixo apresenta um modelo para o gerenciamento de processos baseado na 

medição de desempenho que enfatiza a tomada de decisão e posterior intervenção sobre os 

processos com base na informação obtida através da coleta, do processamento e avaliação de 

dados. 

 

 

Figura 2.3: Modelo para gerenciamento de processos 
Fonte: NORIE/UFRGS (2004) 
 

 As medições também têm um importante papel na melhoria da comunicação entre os 

diferentes níveis gerenciais da empresa. Em um nível mais estratégico as medidas são 

utilizadas para guiar e avaliar a implementação da estratégia corporativa e sua disseminação 

nos demais níveis. Em um nível mais operacional as medições têm o papel de informar às 

pessoas envolvidas quanto ao desempenho dos processos e auxiliar na identificação das 

causas dos problemas.    

Considerando a situação específica a que for aplicado, o indicador, segundo Formoso et 

al. (2000) do NORIE (Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS,) deve atender aos seguintes requisitos: 

Seletividade: os indicadores devem estar relacionados a fatores essenciais ou críticos 

do processo a ser avaliado, identificados a partir de uma perspectiva estratégica. 

Representatividade: o indicador deve ser escolhido ou formulado de forma que possa 

representar satisfatoriamente o processo ou produto a que se refere. 
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Simplicidade: devem ser de fácil compreensão e aplicação principalmente para aquelas 

pessoas diretamente envolvidas com a coleta, processamento e avaliação dos dados. 

Baixo custo: devem ser gerados a custo baixo. O custo para coleta, processamento e 

avaliação não deve ser superior ao benefício trazido pela medida.   

Acessibilidade (transparência): os dados para cálculo do indicador devem ser de fácil 

acesso e estarem disponibilizados, preferencialmente, através de mecanismos visuais. 

Estabilidade: devem ser coletados com base em procedimentos rotinizados 

incorporados às atividades da empresa e que permitam sua comparação ou a análise de 

tendências ao longo do tempo.  

Abordagem experimental: é recomendável desenvolver, inicialmente, os indicadores 

considerados como necessários e testá-los. 

Comparação externa: alguns indicadores devem ser desenvolvidos para permitir a 

comparação do desempenho da empresa com o de outras empresas do setor ou empresas de 

outros setores, a fim de poderem ser utilizados como benchmarks e na avaliação da 

competitividade da empresa dentro do seu setor de atuação. 

Melhoria contínua: os indicadores devem ser periodicamente avaliados e, quando 

necessário, devem ser modificados ou ajustados para atender as mudanças no ambiente 

organizacional e não perderem seu propósito e validade. 

 Para que a medição se torne realmente parte integrante do sistema gerencial de uma 

empresa, uma série de diretrizes podem ser consideradas nas etapas que compõem a coleta, 

processamento e avaliação. 

 O planejamento da coleta de dados deve ser realizado buscando-se reduzir os custos e 

simplificando o processo de coleta. O planejamento deve considerar: 

• Aproveitamento de dados já disponíveis na empresa, coletados através de sistemas 

ou procedimentos de controle utilizados;  

• A elaboração de instrumentos de coleta (planilhas, listas de verificação) ou 

adaptação dos existentes para adequá-los às novas necessidades de informação;  

• A documentação adequada dos dados, com o registro de datas, pessoas 

responsáveis pelo levantamento dos dados e seu arquivamento, a fim de poderem 

ser recuperados sempre que necessário;  
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• A designação de um coordenador do processo de medição dos indicadores, 

responsável por definir quem irá coletar os dados e verificar se a coleta está sendo 

feita segundo os critérios e na periodicidade estabelecida;  

• A designação de um funcionário dentro da empresa, diretamente envolvido com o 

processo ou produto a ser avaliado, para coleta de dados de cada indicador ou 

grupo de indicadores. 

• A introdução de atividades de coleta de dados na rotina dos colaboradores pode 

muitas vezes sofrer resistências. Recomenda-se que estes trabalhadores sejam 

constantemente esclarecidos quanto aos objetivos da medição e dos benefícios que 

podem trazer para o seu próprio trabalho, bem como, sejam envolvidos no 

processo de tomada de decisão tanto no que se refere à coleta de dados quanto na 

análise de resultados.  

 Para o processamento dos dados é importante definir a forma de representação da 

informação a fim de torná-la acessível e de fácil compreensão e para a análise das várias 

partes interessadas. Nesta etapa deve-se considerar: 

• A entrega da informação imediatamente para a tomada de decisão, otimizando-

se o tempo de processamento para que as informações possam estar 

disponíveis dentro de prazos definidos para os ciclos de planejamento e 

controle de cada processo; 

• O coordenador do processo de medição também deve estabelecer os 

responsáveis pelo processamento dos dados e sua freqüência. Neste caso, o uso 

de sistemas automatizados (software e hardware) podem auxiliar na redução do 

tempo de processamento e aumentar a confiabilidade das medições; 

• A representação da informação, preferencialmente através de mecanismos 

visuais (gráficos, figuras, sinais e cores) que permitam o fácil entendimento e 

comunicação da informação para todas as pessoas diretamente envolvidas na 

tomada de decisão.

 A avaliação deve privilegiar a análise sistêmica dos resultados entendendo as relações 

de causa e efeito entre as variáveis que influenciam o seu resultado. Deve-se considerar:  

• A formalização de momentos específicos para esta atividade (reuniões 

periódicas), nos quais serão apresentados e discutidos os resultados; 
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• A promoção de um clima de participação e abertura para a atividade de 

avaliação, no qual os principais envolvidos no processo contribuam para o 

questionamento dos resultados e desenvolvimento de soluções; 

• Incentivo ao questionamento e reflexão sobre o problemas e suas causas como 

forma de aprendizagem e desenvolvimento de competências organizacionais; 

• A promoção de uma constante motivação para a medição, através da 

comparação de resultados obtidos com valores de referência, principalmente 

externos a empresa. 

 

Na figura 2.4, se encontram esquematizados os níveis de horizonte de planejamento e os 

principais indicadores de produção e eficiência requeridos: 

 

 
Figura 2.4: Níveis de horizonte de planejamento e os principais indicadores de produção e eficiência requeridos 
Fonte: NORIE/UFRGS (2004) 

 

 

Visualiza-se, ainda, na Figura 2.5 os principias índices de produtividade relacionados 

pelo NORIE/UFRGS que devem ser observados na gestão de um empreendimento a fim de 

que se possa efetivar um controle sobre as perdas e custos adicionais que não agregam valor 

ao produto final. 
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Figura 2.5: Principais índices de produtividade observados na gestão de um empreendimento.  
Fonte: NORIE/UFRGS (2004) 

 

Como os conceitos de planejamento e de indicadores de desempenho estão inteligados 

com a ação de tomada de decisão, Megginson et al. (1998) definem tomada de decisão como 

sendo a escolha consciente de um rumo de ação entre várias alternativas possíveis para se 

chegar a um resultado desejado. Como a atividade de controle de custos e perdas exige um 

processo de tomada de decisão equivalentes as demais atividades de uma empresa, um 

processo de tomada de decisão, abaixo encontra-se esquematizado um processo de decisão: 

 

 

 

 

 

 

Recomece o processo se a decisão não for adequada 

Figura 2.6 – Figura esquemática do modelo de tomada de decisão 
Fonte: Megginson et al. (1998)  
 

Segundo Chiavenato (2000) A tarefa da administração/gestão é interpretar os objetivos 

propostos pela empresa e transformá-los em ação empresarial através do planejamento, de 

organização, de direção e de controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em 
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todos os níveis da empresa, sendo também uma ferramenta específica para tornar as 

organizações capazes de gerar resultados e satisfazer as necessidades. 

 

2.2 Sistemas de Produção 

 

Apesar desse trabalho focar a questão dos custos decorrentes da ausência de um 

adequado controle de perdas por parte das empresas de construção civil, o enfoque especial é 

dado à indústria de construção civil como sendo um sistema produtivo. Para tanto, cabe-nos 

apresentar conceitos que serão úteis à sua compreensão. O primeiro deles relaciona-se com a 

função produção. 

A função produção segundo Slack et al. (2002) é um conjunto de recursos que, inseridos 

no contexto organizacional, destina-se à produção de bens e serviços. Todas as organizações 

possuem sua função produção, embora nas empresas de serviços a denominação mais usual 

seja função operação. 

A função produção engloba atividades desde o recebimento de insumos (matéria-

prima), sua completa transformação em produtos, bens ou serviços até a sua disponibilização 

para o consumidor final. É um complexo de atividades e decisões que afetam a administração 

da produção bem como sua gerência de produção visando prover e conseguir objetivos que 

promovam competitividade organizacional. 

Quanto à questão do sistema de produção, os elementos constituintes do mesmo 

segundo Moreira (1998) são: os insumos, o processo de conversão, produtos e ou serviços, 

subsistema de controle e influências e restrições, descritos a seguir: 

� Os insumos (inputs): São os recursos a serem transformados. É a matéria–prima utilizada 

para fabricação de bens e serviços, aliada também a todos os recursos que auxiliam na 

produção de bens e serviços, tais como; máquinas, equipamentos, capital, pessoas, 

conhecimento técnico, etc; 

� O processo de conversão: É o processo propriamente dito de transformação da matéria-

prima em produtos acabados ou serviços, mudando sua composição, formatos, etc. Em 

atividades de serviços esse processo de transformação é auxiliado pelo uso mais freqüente 

de pessoas no processo produtivo, enquanto nas atividades industriais o processo de 

transformação é baseado no uso intensivo de máquinas e equipamentos; 
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� O subsistema de controle: Tem por objetivo verificar se os padrões alcançados estão em 

conformidade com os padrões pretendidos; para isso, é necessário saber se os recursos 

estão sendo utilizados eficaz e eficientemente, se a programação de produção está 

adequada à realidade e se a mesma está sendo cumprida, etc; 

� Influências e Restrições: trata-se das influências que as demais áreas funcionais da 

organização exerce sobre o sistema de produção e, mais especificamente sobre a função 

produção. Além disso, influências externas tais como política, economia, tecnologia, e 

legislações vigentes, determinam fortemente as diretrizes de ação de qualquer empresa.  

A concorrência e competitividade são fatores que devem ser cuidadosamente analisados.  

� Bens/serviços: são os produtos ou serviços já processados e transformados prontos para 

serem enviados ao setor de distribuição, estocagem, ou entregue ao consumidor final. São 

considerados como sendo a razão da produção; ou seja, o seu sentido de existência. 

 

2.2.1 Os 5 objetivos de desempenho da produção e os sistemas a que se aplicam 

 

De acordo com Slack et al. (2002) e Davis et al. (2001), são cinco os objetivos da função 

produção considerados como fatores críticos de sucesso para as empresas:  

 

� Objetivo Qualidade: significa fazer certo as coisas. Pela perspectiva dos clientes, estes 

desejam produtos em conformidade com as suas especificações, desejam ser bem 

atendidos, não almejam arcar com erros das produtoras. A qualidade também contribui 

para a redução de custos uma vez que os retrabalhos, refugos e não conformidades tendem 

a ser eliminados do processo. A técnica Just-in-Time (JIT), integrante de um processo de 

produção enxuto, tem um papel ativo na melhoria do processo produtivo, incluindo a 

melhoria dos níveis de qualidade dos processos e produtos. Esta técnica visa fornecer o 

produto certo, na quantidade certa, no momento certo. A redução planejada dos níveis de 

estoques pode funcionar como indicador de problemas de qualidade, ajudando na 

priorização e nas decisões de alocação de recursos para a melhoria contínua da qualidade 

do processo produtivo. 

 

� Objetivo Rapidez: significa o tempo que a empresa demora para atender/ disponibilizar o 

produto ou serviço ao cliente. Cada vez mais a concorrência entre as Organizações tem se 
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tornado ímpar. Para destacar o processo de rapidez, as empresas têm promovido 

melhorias, tais como a tomada de decisões eficazes, movimentação de materiais dentro da 

empresa e fluxo de informações e a redução de estoques. 

 

� Objetivo Confiabilidade: Significa tomar atitudes em que os clientes enxerguem o 

comprometimento organizacional com os prazos estabelecidos. A confiabilidade tende a 

ser melhor mensurada após o produto ou serviço ter sido entregue ao cliente. Esse nível de 

confiabilidade será o diferenciador entre o cliente retornar para adquirir o produto ou 

utilizar o serviço, ou não mais. Confiabilidade economiza tempo, promove estabilidade e 

também proporciona uma economia de dinheiro significativa. 

 

�  Objetivo Flexibilidade:  Significa a capacidade da empresa para inovar, enfrentar as 

mudanças e adaptar-se ao novo. É necessário que haja flexibilidade de produtos/serviços 

sob o risco de perda significativa de parcela de mercado. A flexibilidade aumenta a 

agilidade, maximiza o tempo e mantém a confiabilidade por saber lidar em casos de 

situações anormais ou extremas. Significa ser capaz de responder rapidamente às 

mudanças exigidas pelo mercado, não só fazendo os produtos mais rápido que os 

concorrentes, mas também entregando os produtos nos prazos prometidos. Através de suas 

ferramentas, o JIT permite ao sistema de produção responder eficazmente a mudanças não 

planejadas. Esta flexibilidade do sistema é conseguida por meio de flexibilidade em cada 

um dos seguintes aspectos: desenvolvimento de novos produtos, variedade dos produtos, 

volumes de produção, entrega de pedidos e habilidade do sistema em retomar o nível de 

desempenho normal ao ocorrer uma mudança relevante. 

 

� Objetivo de Custo: de igual nível de importância, uma vez que toda empresa almeja obter 

competências essenciais capazes de gerar vantagem competitiva sustentável. Todos 

esperam se firmar no mercado obtendo lucro e minimizando os custos. Os preços dos 

produtos são reflexos dos custos que as empresas incorrem na hora de fabricar os 

produtos.  Isso significa que custos mais baixos originam preços também mais acessíveis; 

ou seja, fazer produtos a um custo menor que os concorrentes.  Os custos também estão 

embutidos na maneira pela qual a empresa manuseia os demais objetivos de desempenho. 

Neste ponto é importante ressaltar que a redução de custos é a meta mais importante do 

Sistema Toyota de Produção, que deu origem à técnica JIT (Monden, 1984).  
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Segundo Moreira (1998), os sistemas de produção podem ser caracterizados como 

mostrados a seguir: 

 

� Sistema de produção contínua ou fluxo de linha: É o sistema de produção altamente 

padronizado, pois produz em larga escala outputs semelhantes. Os insumos são 

transportados de um compartimento a outro dentro da fábrica em uma seqüência linear. 

Apresenta uma estrutura altamente inflexível e eficiente, pois há utilização intensiva de 

máquinas, o que minimiza os erros cometidos por trabalhadores. Também incorrem em 

altos volumes de produção a fim de recuperar o custo com equipamentos especializados, 

com isso impactando quanto à inflexibilidade, pois torna-se impossível modificar a linha 

de produção e seu volume. Ainda se subdivide em sistema de produção em massa, 

seguindo os parâmetros citados acima e o sistema de produção contínua de fluxo de 

processo, onde há o fluxo contínuo normalmente de fluídos.  

 

� Sistema de produção por lote ou intermitente: é o sistema de produção onde a produção é 

feita em lotes. Ao término da fabricação do lote de produtos, outros começam a ser 

fabricados nas máquinas. Ainda podem ser fabricados por encomendas, de acordo com as 

especificações do cliente. A mão-de-obra é agrupada por centros de habilidades, trabalhos, 

equipamentos ou máquinas. O produto flui de forma irregular de um centro de trabalho a 

outro. Os equipamentos são do tipo genéricos, permitindo adaptações de acordo com as 

características do produto que se está produzindo, para tal exige-se uma mão-de-obra 

especializada e os rearranjos constantes para adaptar os equipamento às características do 

que se quer produzir geram uma ineficiência relativa de produção. E por fim acaba 

perdendo mais em volume de produção em relação ao sistema de produção de Linha, 

porém ganha em flexibilidade. 

 

 

� Sistema de produção de grandes projetos: nesse tipo de sistema cada projeto é um 

produto único. Suas características são o baixo volume de produção, pouca repetitividade, 

são projetos de longa duração até o seu término, flexibilidade. São projetos de alto custo e 

presença de dificuldade gerencial no planejamento e controle.  
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Diante do exposto nessa classificação apresentada por Moreira (1998), pode-se 

visualizar o setor de construção civil como enquadrado no sistema de produção de grandes 

projetos, uma vez que as características mencionadas adequam-se perfeitamente às 

características do setor.  

Geralmente são construções cujos projetos são de longa duração, como por exemplo, 

uma barragem, um edifício, uma estrada, um conjunto habitacional, etc. Em comparação com 

a indústria tradicional, realmente o volume de produção das empresas de construção tende a 

ser baixo, uma vez que um edifício é uma obra única e suas unidades (apartamentos) são em 

número limitados dentro da obra. Assim também acontece com os conjuntos habitacionais. Os 

altos custos e a dificuldade gerencial no planejamento e controle são consideradas, pelos 

especialistas da área, características peculiares ao setor de construção civil. 

 

2.2.2  O Tradicional e o Moderno em Sistemas de Produção Aplicados à Construção 

Civil 

 

Durante anos tinha–se produzido com uma mentalidade em nada preocupada com a 

melhoria contínua, tendo o modo taylorista e fordista como os precursores dos sistemas de 

produção existentes na atualidade. Mas, a tendência mundial em termos de manufatura, é no 

sentido de as empresas procurarem aumentar a produtividade de suas unidades, melhorar a 

qualidade e diminuir os custos de seus produtos.  

De acordo com Santos (1997), na década de 1990, quase todos os ramos da produção 

industrial acataram as mudanças e aperfeiçoaram os processos, técnicas e métodos, visando 

sempre uma produção mais bem realizada e enxuta, com custos reduzidos e produtos de 

melhor qualidade. 

Especificamente na indústria da construção civil, a autora observou um repentino 

esforço de modernização, pois este setor era caracterizado como atrasado tecnologicamente. 

Até o termo “indústria da construção civil” merece especial atenção, pois segundo a mesma, 

“a indústria da construção civil terá muito que se desenvolver a fim de ser apropriadamente 

chamada de indústria. Seus processos comumente adotados, longe de serem industriais, são ao 

contrário, bastante artesanais. Coloca-se tijolo sobre argamassa, e essa sobre novo tijolo, um  

a um. Ademais, todas as tentativas de modernização, racionalização,  transformação e 

estruturação dos processos produtivos que atingiu os demais segmentos industriais, parecem 
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não ter sido absorvidas pelas empresas do ramo da construção civil.”  

O Governo Brasileiro, preocupado com esse quadro, lançou em 1990 o PBQP –H 

(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade), com o objetivo de incentivar as 

empresas nacionais a alcançarem os níveis com que trabalham as mais eficientes empresas 

internacionais, em termos de qualidade de seus processos, produtos e serviços, bem como em 

relação à sua produtividade. Mais recentemente tem se falado em “Lean Construction”, como 

uma nova técnica de gestão, derivada da produção enxuta.  

Sobre esse assunto Santos (1994), com base em estudos feitos por outros autores, diz 

que a substituição de uma filosofia de produção por outra sempre foi efetuada para se obter 

maiores ganhos, que podem consistir na qualidade dos produtos, na produtividade da fábrica, 

na diminuição dos custos, etc. O objetivo de tal inovação tem sido, em última instância, o 

aumento da competitividade das empresas.  

Existem indagações que são difíceis de serem respondidas nas atividades da construção 

civil uma vez que as filosofias modernas ainda convivem com as tradicionais, dentre a quais: 

o valor de uma construção; o valor de um sistema de gestão de custos numa empresa 

construtora; em que investir para se reduzir o custo e de que forma o custo associa-se à 

competitividade. 

A engenharia civil é caracterizada como sendo um ramo de grande amplitude dentro da 

engenharia, desenvolvendo e produzindo diversas atividades em benefício da civilização. 

Pode-se citar como exemplo a construção de moradias, estradas, pontes e grandes obras que 

viabilizam o desenvolvimento econômico das nações através da criação de uma infra-estrutura 

básica que permite célere crescimento. 

No caso brasileiro, a construção civil tem passado por momentos distintos no que diz 

respeito aos seus custos e que merecem especial atenção, pois interferem diretamente no que 

as empresas definem como estratégia competitiva.  

Sobre estratégia competitiva, Porter (1986) diz que para enfrentar as forças competitivas 

do mercado, as empresas possuem três abordagens estratégicas genéricas potencialmente 

bem-sucedidas para superar as outras empresas concorrentes. São elas: (1) liderança no custo 

total; (2) diferenciação e (3) enfoque. 

Por esses atributos, podemos entender a “Lean Construction” como uma abordagem 

estratégica de diferenciação, uma vez que o mesmo autor ressalta que diferenciação é criar ou 

atuar em algo único no âmbito de todo o mercado. As empresas que possivelmente atuem com 

filosofia “Lean” de Construção estão buscando diferenciação, ao mesmo tempo em que 
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podem atuar segundo a estratégia de liderança de custos, uma vez implementada a 

diferenciação. 

Ainda segundo Porter (1986), as organizações podem trabalhar seus recursos internos 

(forças organizacionais) de modo a que eles possam configurar-se como fonte de vantagem 

competitiva sustentável para a organização. Sabe-se que todas as empresas, em qualquer setor 

de atuação possuem recursos tangíveis e intangíveis. Tais recursos, corretamente gerenciados 

promovem capacidade para organização, ou seja, capacidade é a forma como a organização 

organiza seus recursos para a consecução de seus objetivos.  

Essas capacidades necessitam atender a 4 (quatro) critérios específicos de modo a  

configurarem-se como competências essenciais. São eles: o critério da capacidade valiosa 

(ajudam a empresa a neutralizar ameaças ou a explorar oportunidades); o critério das 

capacidades raras (não existem em um grande número de empresas); o critério das 

capacidades de difícil imitação ou insubstituíveis (não existe equivalente estratégico, ou as 

sua cópia em outra organização torna-se complicada) e o critério das capacidades 

dispendiosas (são aquelas que são custosas para os demais concorrentes). 

Uma vez passadas por esses critérios, as capacidades tornam-se competências essenciais 

e são passives de se tornarem vantagem competitiva. 

A “Lean Construction” poderá ser identificada na empresas como um ponto forte em 

suas operações, podendo apontar características que a torne diferencial competitivo e 

vantagem competitiva sustentável para as organizações.  

 

2.3 Evolução Histórica do Setor 

2.3.1 O Contexto Inflacionário 

 

 Segundo Andrade (1996), a inflação sempre foi um marco da história econômica 

brasileira desde os tempos imperiais. Com o passar dos anos, a inflação tornou-se bastante 

enraizada em nossa cultura, promovendo o hábito no empresariado local de que não é possível 

fazer planejamento ou previsões.  

A indústria da construção civil, no tocante às questões de planejamento em períodos de 

inflação, não se comportou diferente dos demais setores da economia. No entanto Andrade 

(1996), mostra que o panorama da evolução dos preços praticados na economia pelo setor de 
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construção civil não se comportavam de maneira variável como era presumido ser no contexto 

inflacionário. 

 Em pesquisas realizadas e citadas por Andrade (1996) foram analisadas as variações 

dos preços dos insumos da construção civil no período compreendido entre os anos de 1970 e 

1985, e teve como resultado uma estabilidade, ou seja, não foi encontrado um aumento ou 

diminuição destes preços nas obras de um modo geral. A obra como um todo, apresentou um 

comportamento de preços dos insumos mais estável do que a análise dos preços 

individualmente, os quais apresentaram um comportamento mais errático e variável. 

Nesse estudo realizado por Andrade (1996), constatou-se que o custo unitário básico – 

(CUB) manteve-se praticamente estável durante o período de 1970 a 1985. O Índice Geral de 

Preços – (IGPDI) da Fundação Getúlio Vargas referente à cesta de materiais de construção no 

período 1944-1986 também não apresentou aumento ou diminuição de preços significativos 

que acompanhassem o contexto inflacionário de modo geral. Assim derrubou-se a idéia 

generalizada, através da pesquisa, de que não é possível fazer previsões e orçamentos dentro 

da realidade nacional de crescimento de preços. 

  

2.3.2  O Período de Mudanças na Realidade Nacional 

 

 Com o advento da globalização e de conceitos como aldeia global, transnacionalização 

de fronteiras e de capitais, a ênfase dada à qualidade em todo o mundo e a questão de 

melhoria contínua, a estrutura vigente no país até o início da década de 90, não estava 

adequada para o período de mudanças que estava prestes a se estabelecer. 

Este momento refere-se à fase da economia brasileira mais recente, quando a moeda 

brasileira se estabilizou e houve um efetivo controle inflacionário a partir do Plano Real, em 

1994. O fato de haver ocorrido a abertura do mercado interno para as importações, provocou 

uma enxurrada de produtos mais baratos e de melhor qualidade, fazendo com que a indústria 

nacional sentisse a necessidade de mudança devido ao fato do ambiente 

(clientes/fornecedores/parceiros) estar mudando. 

Em virtude disso, a indústria necessitou reagir rapidamente e o fez, investindo em 

programas de qualidade, que apesar de já serem largamente utilizados nos países centrais, ou 

denominados de primeiro mundo, ainda não havia atraído a atenção do empresariado 

brasileiro. 
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Os empresários tiveram então, que enfrentar a concorrência e a competitividade 

internacional, modernizando seu parque industrial e adotando novas formas de gestão, apesar 

de tantos anos de atraso em relação aos países mais desenvolvidos.  

O país, de uma forma geral, se abria para uma nova realidade, mais precisamente seus 

cidadãos, através da recuperação da noção de preços, já esquecida após tantos anos de 

inflação alta, e a crescente tendência a livre concorrência de preços e a busca por produtos de 

qualidade passaram a ser a mola propulsora da economia.  

Diante dessa nova realidade, era fundamental que o setor da construção civil 

abandonasse o jargão de que não é possível prever e controlar os seus custos, sob pena de 

condenar o setor a um atraso significativo em relação aos setores mais dinâmicos da economia 

e a conseqüente perda de competitividade. 

De acordo com Hill & Jones (1998), para uma empresa possuir vantagem competitiva 

sustentável ela precisa ser capaz de manter uma alta taxa de lucratividade ao longo dos anos. 

Tal taxa depende, basicamente, de duas condições: do valor que os clientes atribuem aos 

produtos e serviços da empresa (V) e dos custos de produção destes produtos e serviços (C). 

Em decorrência disto, o cliente estabelece uma relação entre o preço e o custo (P-C), onde a 

satisfação do cliente seria a diferença entre valor e preço (V-P). Dessa forma a lucratividade 

da empresa será maior, quanto menor for o custo ou quanto maior for o preço.  

Sabe-se que a indústria da construção civil brasileira tem papel importante no processo 

de desenvolvimento do Brasil. Diante disso, Bazzo & Colombo (2000) dizem que a atividade 

construtora é uma das responsáveis pela criação das próprias bases da moderna sociedade 

industrial, assumindo a função de montagem da infra-estrutura econômica e social 

indispensável ao prosseguimento do processo de industrialização. 

O setor ainda contribui de maneira eficaz para retomar o crescimento e diminuir o 

desemprego dada sua capacidade de gerar vagas diretas e indiretas no mercado de trabalho, 

absorvendo uma razoável percentagem da mão-de-obra nacional.  

 

2.3.3 O Significado Econômico da Construção Civil 

 

 Se por um lado pode-se notar que em alguns países a construção civil atua em 

ambientes mais estáveis em termos de clientela, tecnologia, financiamento, etc; por outro 

lado, tais países também se confrontam com problemas de materiais, mão-de-obra, custos, 
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perdas e desperdícios. 

Segundo Carmo (2000) é difícil a indicação, atualmente, de grande, média ou pequena 

empresa de construção civil pela solidez empresarial, tal é a freqüência de notícias dando 

conta do fechamento, concordatas ou dificuldades das corporações de construção civil no 

país, não sendo Pernambuco exceção. 

O mesmo autor ressalta que além dos serviços técnicos de construção propriamente 

ditos e os auxiliares (topografia, sondagens, consultorias, ensaios e materiais, etc.), em torno 

dessa indústria gravita uma infinidade de atividades comerciais e industriais que antecedem, 

acompanham e sucedem as obras. Elas formam uma estrutura que juntas são propulsoras de 

emprego e renda em diversas localidades do país. 

Universo, segundo o mesmo autor, é o substantivo adequado para quantificar a 

variedade de itens materiais que compõem as edificações, formando um emaranhado de 

comércio, tais como o comércio do cimento, de agregados finos e graúdos (areia, brita); de 

artefatos de cimento (pré-moldados); de madeiras (fornos, escoramentos, esquadria); de 

tijolos; revestimentos e outros produtos cerâmicos; de aço; de alumínio; de tubos; conexão; 

condutores e dispositivos elétricos; de tintas, vernizes e solventes; de vidros; de 

impermeabilizantes e aditivos, além de outros materiais difíceis de se quantificar e que fazem 

parte do universo da construção civil. 

A tabela 2.1, segundo Carmo (2000), permite avaliar não apenas o significado da 

construção civil para a economia nacional, como também a evolução de sua participação na 

economia na última década, no período 1990 a 1998, período no qual a realidade econômica 

do país passou por ajustes ímpares. 

 

Tabela 2.1 – Evolução da Participação da Construção Civil na Economia Nacional.  

Período 
PIB a preços 
de mercado 
em R$ MIL 

 
PIB (Valor adicionado Bruto) 

 
Participação PIB construção 

civil % 
  Brasil Const. Civil. 

Em R$ MIL 
Indústria PIB Brasil PIB Indústria 

1990 11.549 9.932 771 3.842 7,76 20,07 
1991 60.286 52.958 3.768 19.151 7,12 19,68 
1992 640.959 565.317 43.130 218.774 7,63 19,71 
1993 14.097.114 12.636.182 1.044.349 5.258.100 8,26 19,86 
1994 349.204.679 309.206.657 28.296.067 123.691.509 9,15 22,88 
1995 646.191.517 571.818.083 52.708.207 209.687.643 9,22 25,14 
1996 778.886.727 694.966.298 66.142.817 241.181.885 9,52 27,42 
1997 864.111.026 773.509.827 77.386.889 269.505.109 10,00 28,71 
1998 899.814.132 806.637.635 82.790.883 273.896.863 10,26 30,23 
Fonte: Sistema de contas nacionais. Brasil 1990/1998 (IBGE) Indicadores do IBGE – PIB Trimestral apud Carmo (2000) 
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Pode-se perceber que com o passar dos anos, na referida década, a importância da 

construção civil em termos de sua participação no produto interno bruto brasileiro apresentou-

se de modo crescente, o que caracteriza a atividade geradora de emprego e renda. 

 No entanto, a expressão econômica da construção civil não se limita à sua crescente 

participação no PIB do país. Similar relevância tem sua expressão sócio-econômica pelos 

empregos que gera. Da mesma forma com anteriormente citado, a tabela 2.2 foi construída a 

partir dos quadros sinópticos da economia nacional – 1991 a 1998. 

Tabela 2.2 – Evolução da Expressão Sócio-econômica da Construção Civil no Brasil.  

Anos Construção Civil Total (todas as ativid.) % 

1991 2.460.100 37.525.200 6,56 

1992 2.255.100 37.275.900 6,05 

1993 2.305.600 37.287.000 6,18 

1994 2.173.200 37.540.300 5,79 

1995 2.048.600 37.768.100 5,42 

1996 2.123.700 37.672.300 5,64 

1997 2.180.900 37.756.000 5,78 

1998 2.151.400 37.591.500 5,72 

Fonte: IBGE. Departamento de contas nacional. Nota: elaborada pelo autor a partir dos quadros sinópticos da economia apud 

Carmo (2000) 

 

Os índices tais como os citados acima e indicadores constituem-se importantes dados de 

análise da competitividade de um setor. Tais indicadores de competitividade em uma indústria 

são mais um instrumento a fim de contribuir para o crescimento da empresa. 

Segundo Silva (1999), há 3 (três) fatores que interferem na competitividade de uma 

empresa que podem atuar em separado ou se relacionarem de forma equânime. A 

competitividade sistêmica, relacionada ao meio em que a empresa vive (aspectos de infra-

estrutura, tributários) constituindo-se como macroambiente, o qual independe de ação da 

empresa. O segundo ponto é a questão da competitividade setorial (criação de ambientes ou 

setores de indústria favorável para algum segmento econômico). 

 E finalmente a chamada competitividade interna. São ações que independem do 

Governo e demais órgãos, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa e que se tornam 

diferencial competitivo quando bem administradas. Como caso, pode-se citar a forma como as 

empresas conduzem a atenção dada aos custos, perdas e desperdícios. 
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 Diante desse cenário e da preocupação do governo brasileiro com a promoção de 

melhorias no setor de construção civil, como descrito anteriormente, foi lançado em 1990 o 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP-H), com o objetivo de incentivar as 

empresas nacionais a alcançarem os níveis com que trabalham as mais eficientes empresas 

internacionais, em termos de qualidade de seus processos, produtos e serviços, bem como em 

relação à sua produtividade. 

2.4 PBQP-H - PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 

DO HABITAT 

 

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) é um 

conjunto de ações desenvolvidas pela (SEDU) Secretaria Especial de Desenvolvimento 

Urbano, do governo federal, que objetiva a elevação dos patamares de qualidade do habitat, 

envolvendo principalmente os setores da construção civil, saneamento e infra-estrutura 

urbana. 

Dessa forma, o PBQP-H busca proporcionar ganhos de eficiência ao longo de toda a 

cadeia produtiva, por meio de projetos específicos para a qualificação de empresas de projetos 

e de construção, aumento do grau de conformidade com as normas técnicas de materiais e 

componentes, formação e requalificação de recursos humanos, aperfeiçoamento da 

normalização técnica e melhoria da qualidade de laboratórios. 

Dentre os principais resultados esperados estão, inicialmente, tornar o setor da 

construção civil mais competitivo, reduzir custos concomitantemente à elevação da qualidade 

das construções e a busca de uma confiabilidade maior dos agentes financiadores e do 

consumidor final. 

Em novembro de 2000, a portaria n° 67 da secretaria especial de desenvolvimento 

urbano do governo federal instituiu o "Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e 

Obras - SIQ - Construtoras". 

O SIQ - Construtoras é a norma do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

do Habitat (PBQP-H) e se destina à qualificação de empresas construtoras. Foi baseada na 

série de Normas ISO 9000 com caráter evolutivo, estabelecendo níveis de qualificação 

progressivo (Níveis D, C, B, e A) segundo os quais os sistemas de gestão da qualidade das 

empresas construtoras são avaliados pelos organismos de certificação. 
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Tabela 2.3 – Benefícios Esperados 

Para o Setor Para o Consumidor Final 

Combate à não-conformidade Utilização de materiais e serviços de melhor 
qualidade 

Mercado equalizado e competitivo Acesso a tecnologias de construção diferenciadas 

Confiabilidade do agente financiador e do cliente Preços mais competitivos - redução nos custos 

Competitividade regional: Mercosul e outros países 
com Programas de Qualidade similares 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Silva (1999) 

 A composição de cada nível 

Nível  D 

É o primeiro nível de qualificação. Nesse nível serão verificados: 

• Manual da Qualidade atendendo requisitos da norma; 

• Política da Qualidade; 

• Nomeação do representante da Administração; 

• Responsabilidades, autoridades e recursos; 

• Planejamento para a implantação do SGQ e o controle dos documentos e dados do 

SGQ.    

Nível C 

É o segundo nível de qualificação. Já implementados os requisitos do nível D, serão 

verificados: 

• Suprimentos; 

• Treinamento; 

• Política da Qualidade; 

• Inspeção de recebimento de materiais; 

• Execução e inspeção dos serviços controlados; 

• Situação de inspeção; 

• Controle do manuseio e armazenamento de materiais; 

 

Nível B 

É o terceiro nível de qualificação. Além dos requisitos verificados no nível C, aqui serão 

verificados também: 

• Plano de qualidade da obra; 
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• Controle de documentos, dados e controle de registros; 

• Política da qualidade; 

• Inspeção de recebimento de materiais e identificação; 

• Execução e inspeção dos serviços controlados; 

• Controle do manuseio e armazenamento de materiais; 

• Treinamento; 

• Qualificação e avaliação de fornecedores; 

• Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente; 

• Coordenação e controle de projetos contratados; 

• Controle de equipamentos de inspeções e ensaios; 

• Execução e inspeção de serviços controlados; 

• Controle de produto não conforme; 

• Ações corretivas; 

• Análise crítica da direção; 

Nível A 

Esse é o último nível de qualificação. Além dos requisitos verificados no nível B, aqui 

serão verificados também: 

• Controle de produto fornecido pelo cliente; 

• Rastreabilidade; 

• Plano de manutenção de equipamentos; 

• Inspeção e ensaios finais; 

• Ações preventivas; 

• Proteção dos serviços executados; 

• Entrega de obra e Manual do proprietário; 

• Serviços associados; 

• Técnicas estatísticas; 

• Auditorias internas; 

Uma empresa construtora ao atingir o nível “A” do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H), encontra-se preparada para a certificação ISO. 

 De acordo com os conceitos vistos sobre gestão, construção civil, importância e 

relevância do setor de construções, certificações e os níveis do Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat, pode-se agora apresentar os conceitos de custos e sua 
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relevância para este estudo. 

 

2.5 CUSTOS – TERMINOLOGIAS E CONCEITOS 

 

Garrison & Noreen (2003) dizem que, em tempos de competitividade acirrada, o 

levantamento e análise dos custos incorridos na produção podem trazer vantagens 

competitivas extraordinárias. O acesso às informações relevantes de cada uma das atividades 

que originam o produto final, pode dar ao administrador a possibilidade de agir rapidamente 

no sentido de corrigir erro e/ou gasto.  

Mais ainda, que dentre os vários ramos da contabilidade, a área de custos firmou-se 

como um dos elementos essenciais de suporte às deliberações de cunho estratégico e 

operacional. É através dos relatórios gerados por esta área que pode ser definido o nível de 

desempenho atingido pela entidade em determinado período. 

As informações de custos, geradas pelos diferentes sistemas/métodos de custeio, devem 

servir para o atendimento de 3 (três) finalidades principais, conforme Martins (2003): 

1. Avaliação de estoques e mensuração de resultados para elaboração dos relatórios 

financeiros externos. 

2. Tomada de decisão para fornecer base informativa aos gestores sobre o custo das 

atividades, processos, produtos, serviços diretos e unidades operacionais, entre 

outros. 

3. Controle para oferecer parâmetro de avaliação de desempenho, medidas do 

desvio em relação ao custo esperado, com base em padrões, orçamentos, etc. 

Pode-se notar a extrema importância da análise dos custos para manter e melhorar os 

resultados obtidos no negócio.  

Para Leone (2000), a contabilidade de custos é um conjunto de procedimentos  

empregados para a determinação do custo de um produto e das várias atividades relacionadas 

a sua fabricação e venda, colaborando como auxiliar no planejamento e mensuração de 

desempenho. Ela tem como finalidade última a prestação de informações de custos para 

auxiliar os gerentes a administrar as parcelas da atividade empresarial que estão à seu cargo. 

Zucchi (1992), em seu livro Contabilidade de Custos ressalta que o analista de 

custos deve projetar um sistema de custeio em que os dados estejam à disposição para 

serem processados e solucionar os múltiplos problemas em que se defronta a 
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administração das empresas. 

 

 

 

 

Figura 2.7 – A Contabilidade de Custos Operacionais 
Fonte: Zucchi (1992) 
 

 

 

 

Figura 2.8 – A Contabilidade de Custos Como Centro Processador de Informações. Visão Gerencial de Custos.  
Fonte: Zucchi (1992) 
 
 

Os componentes do custo, segundo Warren (2001) são: 

• Matéria Prima: representado através do custo do material direto empregado no 

processo de produção. 

• Mão-de-Obra Direta: representada através do custo do salário dos funcionários 

diretamente envolvidos no processo de transformação de materiais em produtos 

acabados. 

• Custos Indiretos de Fabricação: também chamadas de despesas ou encargos 

indiretos de fabricação a exemplo de depreciação, aluguel, supervisão, 

suprimentos, seguros, etc. 

Custear, para Zucchi (1992), é apurar os custos, não somente determiná-los ou calculá-

los, mas todo o trabalho de contabilidade de custos, desde o planejamento da coleta dos dados 

até a prestação da informação gerencial de custos. Para o mesmo autor, os objetos do custeio, 

são os seguintes: produtos, serviços e estoques; componentes organizacionais, planos 

operacionais, atividades especiais, programas e segmentos de distribuição, entre outros. 

Segundo Martins (2003), custo é um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na 

produção de outros bens e serviços. E mais ainda, que custo é também um gasto, passando a 

ser reconhecido como custo no momento da utilização dos fatores de produção, para a 

fabricação de um produto ou prestação de um serviço. 

As empresas buscam manter-se vivas e fortes dentro do mercado e a competitividade 

torna essa tarefa mais difícil. Aquelas que estiverem supridas de informações consistentes 

Dados Externos 
Dados Internos 
Dados Monetários 
Dados Não 
Monetários 

Coleta 

Organiza 

Combina 

Informações 

Gerenciais 

Dado Contabilidade de Custos Informação 
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serão mais flexíveis e adaptáveis às mudanças. O custo, corretamente apurado dentro do 

enfoque gerencial é ferramenta primordial nesse aspecto. 

Com o aparecimento de sistemas complexos de produção e com o conseqüente 

crescimento das empresas, houve necessidade de maior controle que proporcionasse maior 

segurança nas aplicações de capital e na manutenção dos sistemas produtivos com 

apresentação de resultados positivos nas suas operações. Destaca-se a questão da eficiência na 

análise, apuração e gestão das perdas e dos custos. 

Para a fabricação de qualquer produto, a empresa necessita realizar uma série de gastos 

relativos a itens como matéria-prima, mão-de-obra, energia elétrica, aluguel de galpões para 

instalações de fábrica, etc. Esses gastos são denominados custos de produção ou 

simplesmente custos. 

Custos são, portanto, segundo Zucchi (1992), qualquer gasto voluntário feito pela 

empresa para a elaboração de seus produtos. Além dos custos, há outros tipos de gastos que 

uma empresa deve registrar: despesas. Segundo o Instituto Brasileiro de Contabilidade – 

(IBRACON/CRC) (2000), são definidas como sendo os gastos que não são identificados 

diretamente com o processo de transformação ou de geração de serviços. 

� Gastos voluntários: englobam os custos, que são referentes à produção; despesas, que se 

referem a outras operações da empresa e ativo permanente, que se refere a operações de 

compra de bens ou a investimentos. 

� Gastos Involuntários: Constitui-se de despesas não operacionais (operações 

extraordinárias). 

� Perdas: constitui-se de bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária. 

 

2.5.1 Classificação de Custos 

 

Quanto à forma pela qual os materiais ou serviços podem ser empregados na produção e 

quanto a sua identificação ao objeto de custo, os custos classificam-se em diretos ou indiretos 

Leone (2000): 

� Custos Diretos: referem-se a materiais ou serviços cuja quantidade empregada no produto 

pode ser identificada, bastando que exista uma medida de consumo. 

� Custos Indiretos: referem-se a materiais e serviços cuja quantidade exata aplicada em cada 

produto não pode ser identificada. Para se determinar quanto foi empregado em cada 
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produto é necessário utilizar um método estatístico e matemático. Esse método é 

conhecido como critério do rateio, pois são todos os custos que dependem do emprego de 

recursos, taxas de rateio e de parâmetros para alocação. 

Quanto ao volume físico de Produção, são classificados como:  

� Custos Fixos: são aqueles que não dependem do volume da produção, permanecendo 

inalterados com seu aumento ou diminuição. 

� Custos Variáveis: são aqueles que dependem do volume de produção. Quanto maior for 

este volume, maiores serão os custos variáveis (o total da produção e o total de custos 

variáveis são proporcionais) 

Todos os gastos com materiais empregados no processo de fabricação representam 

custos, sejam eles principais ou secundários. Normalmente eles são custos diretos e variáveis. 

Todos os gastos com a mão-de-obra, ou seja, com o pessoal direta ou indiretamente 

envolvido na produção, representam custos. Sendo que, a mão-de-obra direta é um custo 

direto e variável e a mão-de-obra indireta pode ser um custo fixo ou variável. 

Compõem o custo da mão-de-obra direta, de uma forma genérica, além dos salários, os 

encargos obrigatórios (FGTS, INSS, 13º, férias) e os benefícios que a empresa, venha a 

conceder a seus funcionários (transporte, alimentação, moradia e instrução). Por pessoal 

indiretamente envolvido na produção, entende-se aquele cujo trabalho não é possível 

quantificar por unidade produzida, como por exemplo, o pessoal envolvido com a manutenção 

das máquinas. 

Outra forma de classificar os custos pode ser apresentada. Além dos já citados, incorrem 

ainda custos de materiais em estoque, de produtos em elaboração e de produtos acabados. 

A classificação desses custos está baseada segundo as etapas de produção e de acordo 

com a referência de Zucchi (1992). 

 

� Custos de Materiais em Estoque: são aqueles adquiridos pela empresa que ainda não 

sofreram qualquer transformação decorrente do processo produtivo, foram simplesmente 

adquiridos e estocados. 

� Custos de Produtos em Elaboração (produtos em processos ou semi-acabados): são 

aqueles incluídos em qualquer estágio do processo produtivo da empresa, mas que ainda 

não se encontram acabados. 

Quando um produto passa de um estágio para outro, agrega-se custo. 
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� Custos de Produtos Acabados: são aqueles prontos para venda. Compreende todos os 

gastos realizados desde a sua elaboração até a sua conclusão. Qualquer gasto posterior a 

esse é tido como despesas. 

Leone (2000) registra ainda uma série de outras formas de classificação de custos que 

servem como esclarecedores dentre um universo significativo de classificações e 

nomenclaturas usuais dentro da área de custos, a saber: 

� Custos Imputados: são custos não registrados na contabilidade tradicional. Não envolvem 

desembolso de caixa. Constam de estudos comparativos de custos quando há a 

necessidade de se tomar uma decisão ou de se proceder a planejamento e a projeto. 

� Custos Comuns: São custos comuns a dois ou mais produtos por causa de fatores da 

produção comum a dois ou mais produtos. Esses custos devem ser rateados, divididos e 

alocados entre eles mediante a aplicação de um dos critérios disponíveis. 

� Custos Controláveis: são os custos sobre os quais os gerentes têm completa 

responsabilidade, tendo estrita relação com as operações. 

� Custos Não Controláveis: São aqueles que fogem ao escopo do administrador. 

� Custos Funcionais: Identificados com as diversas funções da empresa. Pode ser dividido 

em operacionais e não operacionais. É identificado no DRE - Demonstrativo de Resultado 

de Exercício - contábil logo após o Lucro Bruto (Resultado Bruto) e compreende as 

despesas operacionais. 

� Custos Estimados: São predeterminados e se destinam a resolver problemas de controle e 

planejamento em situações especiais. 

� Custo-Padrão: São predeterminados, mas diferencia-se dos estimados. São aplicados 

sobretudo em operações repetitivas, quando os parâmetros ou indicadores físicos estão 

perfeitamente definidos e quando os custos mantêm uma relação íntima com a 

variabilidade daqueles dados quantitativos. Porém, custos definidos como indireto e fixos, 

não são considerados para compor o sistema de Custo-Padrão. 

�  Custos periódicos: São custos relacionados ao período de tempo. Quando considerados ao 

mesmo tempo, são classificados como custos repetitivos. 

� Custos Inventariáveis: São os custos debitados aos produtos que estão sendo fabricados. 

Seguem as etapas de fabricação até o momento de sua venda, permanecem no ativo 

realizável, nos estoques tanto de produtos em processo como no estoque de produtos 

acabados. 
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� Custos Não Inventariáveis: São aqueles que não têm condições de serem debitados aos 

produtos, porque ou são pouco significativos ou não se relacionam à atividade fabril. 

� Custos Históricos: são os custos registrados contabilmente. São os custos realmente 

incorridos. 

� Custos Primários: São as somas dos custos do material direto e da mão-de-obra direta. 

� Custo Fabril: É a soma dos custos de material direto, de mão-de-obra direta e das despesas 

indiretas de fabricação debitada à produção durante determinado período. 

� Custos de Fabricação: É a soma algébrica dos seguintes itens: estoque inicial, custo fabril 

e estoque final. Apresenta o valor da produção de determinado período. 

� Custos de Transformação ou de Conversão: É o verdadeiro custo de produção. É a soma 

da mão-de-obra direta e das despesas indiretas de fabricação, pois representa o esforço 

próprio da empresa na transformação do material em produto acabado. 

� Custos de Mercadorias Fabricadas: Igual aos Custos de Fabricação. 

� Custo do Produto Vendido: É a soma dos itens vendidos pela entidade em determinado 

período.  

� Custos Totais: São todos os custos (diretos e indiretos) de determinado objeto ou 

atividade. 

� Custos Unitários: São representados por uma fração, onde o denominador será a 

quantidade dos produtos fabricados em determinado período ou num processo produtivo. 

� Custos semivariáveis: Dispõe de uma parcela fixa e de uma parcela variável. 

� Custos por Degraus: São aqueles que permanecem constantes até um certo ponto do 

volume de atividade e nesse momento, sobem para uma plataforma onde permanecem 

constantes até chegar a um ponto crítico do volume de atividade. 

� Custos Incrementais: representa a diferença entre os custos totais de duas alternativas que 

estiverem sendo consideradas. 

� Custos de Oportunidades: São os valores dos benefícios que se deixa de ganhar quando, 

no processo decisório, se decide por um curso de ação em detrimento de outro. 

� Custos Evitáveis: São os custos que serão eliminados ao se deixar realizar uma 

determinada atividade. 

� Custos não evitáveis: Aparecerá de qualquer modo em qualquer circunstância, são aqueles 

que não serão eliminados. 
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2.5.2  Métodos de Custeio 

 

Segundo Padoveze (2000), método de custeio é o processo de identificar o custo 

unitário de um produto, partindo dos custos diretos e indiretos. Existem, basicamente, 3 

métodos de custeamento, baseado na classificação e comportamento dos custos e despesas, a 

saber: 

Custeio por Absorção: método tradicional de custeamento onde se consideram todos os 

gastos industriais, diretos, indiretos, fixos ou variáveis. É usado, obrigatoriamente, para a 

elaboração dos relatórios contábeis oficiais, como é o caso do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração do Resultado do Exercício.  

Custeio Variável ou direto: nesse caso, embasada por uma análise gerencial, a empresa, 

só coletará, para apuração do custo dos produtos, os custos e despesas diretamente 

relacionadas aos produtos (custo da mão-de-obra direta e da matéria-prima). Os Custos 

Indiretos de Fabricação não são alocados aos produtos e são tratados como despesas do 

período. 

A utilização do Custeio Variável propicia informações essenciais para a gerência, como 

a Margem de Contribuição dos produtos, definida por Martins (2003) como “o valor que cada 

unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre a receita e o custo que de fato provocou e 

lhe pode ser imputado sem erro”. Em outras palavras, é a diferença entre o preço de venda e 

os custos e despesas variáveis. 

Custeio ABC (Activity-Based Costing): Segundo Martins (2003), é uma metodologia de 

custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos 

custos indiretos. Quanto a esse método de custeio, Padoveze (2000) diz que procura aprimorar 

o custeamento dos produtos, através de mensurações corretas dos custos indiretos de 

fabricação, em cima das atividades essenciais para a fabricação de produtos e geradoras destes 

custos, para acumulação. Esse método de custeio inicia-se pela correta identificação das 

atividades e seus respectivos direcionadores de custos, ou seja, aquelas atividades que 

interferem nos custos dos diversos produtos da empresa. Depois, distribui-se os custos de 

acordo com esses direcionadores e por último procede-se o rateio final. 
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2.5.3 Campo de Aplicação 

 

A contabilidade de custos é aplicada predominantemente na indústria. A própria 

definição de custos e sua origem histórica justificam essa afirmação. É na indústria que há 

produção de bens e onde a sua apuração torna-se obrigatória. 

De acordo com Sales (1993), passou-se a utilizar os mesmos princípios e técnicas de 

custos nas empresas prestadoras de serviços, dado a sua similaridade de situação com a 

indústria. Hoje, a contabilidade de custos é aplicada em todas as entidades comerciais e 

financeiras, onde só existem despesas, com as mesmas ferramentas, obtendo a mesma 

eficiência. 

Inicialmente a contabilidade de custos preocupou-se em atender a necessidade de 

mensurar, monetariamente, os estoques e os resultados das empresas industriais, sendo 

ignorados por longo tempo, o seu potencial no campo gerencial. Hoje, a contabilidade de 

custos é notada como um valioso instrumento gerencial. É uma eficiente ferramenta para 

auxiliar a avaliação do desempenho de uma organização. A contabilidade auxilia o controle e 

ajuda as tomadas de decisão. 

Dessa forma, a contabilidade de custos acabou por passar, nas últimas décadas, de mera 

auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para importante arma de controle e decisão 

gerencial. 

 

2.5.4 Custos na Produção da Habitação 

 

Neste estudo, foi considerada a classificação de “custo da Obra” adotada por Azevedo 

(1985). Para o mesmo, os custos quando associados aos resultados, definem no tempo de 

aplicação e de retorno, a rentabilidade de um empreendimento. E, além disso, do correto 

dimensionamento do custo, depende a viabilidade econômica do empreendimento pois, 

estabelecer o custo estimado de uma determinada obra ou serviço constitui sério e relevante 

problema técnico e econômico. 

Com as classificações de custos citadas neste trabalho, é possível visualizar uma 

definição mais específica de custos para a produção da habitação. Para tanto, este estudo 

considera a classificação de “custo da Obra” adotada por Azevedo (1985). Além disso, este 
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trabalho se refere à habitação de um modo geral, sem nenhuma referência à habitação 

popular, de classe média, de luxo, etc. 

  Segundo Azevedo (1985), integram o “custo da obra” na construção civil, por definição, 

todas as despesas efetuadas com as ditas obras, tanto para fins permanentes como 

temporários, tais como: 

 

� Todos os materiais necessários à execução das obras e que ficam nela incorporados; 

� Todos os materiais necessários à execução das obras e que não ficam nela incorporados; 

� Toda a mão-de-obra para a execução dos serviços, incluindo a mão-de-obra para 

montagem do canteiro de obras, inclui salários e encargos sociais de engenheiros, 

contadores, apontadores, almoxarifes, mestres de obras, e demais auxiliares do escritório 

local de obras; 

� Todas as despesas com serviços técnicos do escritório central, direta e exclusivamente 

referente às obras; 

� Todas os encargos de impostos, taxas e despesas de contrato referentes à obra (inclui 

seguro contra incêndio); 

� Todos os custos de transporte de pessoal, materiais, máquinas e equipamentos necessários 

às obras, incluindo carga, descarga, montagem e reparos; 

� Todo o custo de operação de máquinas e equipamentos e/ou aluguel de máquinas, 

equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios necessários à execução da obra; 

� Todas as despesas com combustíveis, energia elétrica, água, etc. 

� Todas as indenizações devidas a terceiros, resultantes da execução da obra; 

� Todos os custos e montagem e teste de equipamentos permanentes; 

� Todos os encargos com o financiamento da obra. 

 

2.6 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

 

Devido à complexidade dos sistemas de manufatura, algumas técnicas gerenciais 

surgiram com a finalidade de melhorar a eficiência do processo produtivo. 

De acordo com Ghinato (2000), o STP (Sistema Toyota de Produção), recentemente 

denominado de “Sistema de Produção Enxuta”, é uma filosofia de gerenciamento que procura 

otimizar a organização. Seu principal objetivo é o aumento dos lucros através da redução dos 
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custos, que por sua vez só será obtido através da identificação e eliminação das perdas. Esse 

sistema foi criado e desenvolvido na Toyota Motor Company por Taiichi Ohno, após a 2ª 

Guerra Mundial. Desse modo visualizamos  a segui a figura que fornece a estrutura do 

Sistema Toyota de Produção. 

 

Separação
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Just-in-Time Jidoka
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Lead Time
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     Takt Time
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Figura 2.9 – Estrutura do Sistema Toyota de Produção  
Fonte: Ghinato (2000) 

 

 

Ainda segundo Ghinato (2000), o objetivo do Sistema Toyota de Produção é atender as 

necessidades do cliente no menor prazo possível, na mais alta qualidade e ao mais baixo 

custo, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança e o moral de seus colaboradores, 

envolvendo e integrando não só manufatura, mas todas as partes da Organização. 

Segundo Silva Filho (1998), para enfrentar a nova era econômica na qual as empresas 

estão inseridas, uma das características essenciais necessárias é ter uma mentalidade “enxuta”, 

que se ajuste às pressões de competição imediata, sem perder a visão dos objetivos de longo 

prazo. Mais ainda, ter uma mentalidade “enxuta” é direcionar a empresa a aumentar a 

produção, com menos esforço humano, menos equipamentos, menos tempo e menos espaço, e 

concomitantemente fornecer exatamente o produto ou serviço que o cliente deseja. 

Para Silva Filho (1998), o Sistema Toyota de Produção é um método que visa aumentar 

a produtividade da área operacional da empresa, através da eliminação integral do 
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desperdício. Para esse sistema, não existe aumento da eficiência sem redução de custos. 

O objetivo do pensamento enxuto é eliminar desperdícios ou mais especificamente, 

qualquer atividade que consome recursos, mas não agrega valor. Com base no trabalho de 

Silva Filho (1998) podemos visualizar  a seguir o diagrama esquemático da influência da 

mentalidade enxuta nas organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2.10 – O Diagrama Esquemático da Influência da Mentalidade Enxuta 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Silva Filho (1998) 
 

 

Segundo (Womack & Jones 1998) apud Silva Filho (1998), para implantar a 

mentalidade enxuta nas empresas, os autores propõe as seguintes etapas: 

 

� Especificar o valor: O pensamento enxuto inicia-se com uma tentativa consciente para 

definir valor em termos de produtos específicos, com capacidades específicas, que são 

determinados em conjunto com clientes específicos. 

Segundo Silva Filho (1998), existe uma inversão em relação à forma tradicional de 

produção em massa, onde os produtos e serviços e seus respectivos custos/preços são função 

dos ativos utilizados e de sua capacidade de produção, em outras palavras, o fornecedor 

determina o que o cliente deve comprar e a que preço. No pensamento enxuto, o fornecedor 

pesquisa o que o cliente atribui valor e organiza sua produção para atendê-lo. 

 

� Identificar a cadeia de valor: A cadeia de valor é o conjunto específico de todas as ações 

específicas necessárias para se levar um produto específico (seja ele um bem, um serviço, 

ou cada vez mais uma combinação dos dois). 

Mentalidade 
Enxuta 

Lean Production 

Melhoria 
Contínua 

Redução de Custos 
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A lógica está na quantidade surpreendente de desperdícios que a empresa descobre 

quando identifica a cadeia de valor para cada produto ou família de produtos. Em função 

desta lógica, a empresa procurará manter uma parceria com seus clientes e fornecedores da 

sua cadeia de valor com o intuito de eliminar os desperdícios. 

 

� Analisar o Fluxo do processo: Para o processo ser eficiente é necessário fluir através das 

áreas da empresa até o cliente final. Para o Sistema Toyota de Produção, os lotes menores 

são mais econômicos em função de menores estoques e do menor lead-time, implicando 

em preços mais baixos e atendimento do prazo de entrega. 

 

� Implantar a Produção Puxada: Um bem só é produzido quando necessário e solicitado 

pelo processo posterior. Se não existir demanda, não ocorre produção e conseqüentemente 

não serão gerados estoques. Não há necessidade de despesas operacionais e aumento de 

inventários, que são danosos à saúde financeira da empresa. 

 

� Perseguir a Perfeição: Ao trabalhar com o método “enxuto” e não havendo estoques, os 

problemas tendem a ser resolvidos imediatamente. Atua-se na causa, sendo portanto o 

principal fator de melhoria da qualidade dos processos.   

 

Conforme cita Silva (2000), o desenvolvimento da indústria japonesa e a difusão de sua 

filosofia no mundo ocidental, tem contribuído para o surgimento de um grande número de 

conceitos que estão sendo utilizados nos ambientes produtivos e se incorporando às 

linguagens de custo e manutenção. Os sistemas de gestão japonês fundamentados em 

medições qualitativas e quantitativas, incorporam os conceitos de produção enxuta, custo-

padrão, custo-meta, custo-alvo, custeio do ciclo de vida do produto, linearização das 

fabricações, “kaizen”, “kanban”, “Poka Yoke” e “Just in Time”. 

 E esse é um fenômeno global, uma vez que em época de grande concorrência como a 

atual, as empresas precisaram enraizar uma cultura de melhoria contínua em seus processos, 

de modo a continuarem “vivas” em um ambiente altamente competitivo e hostil. 

Para Correia (2002), a crescente competitividade dos mercados internacionais, aliada à 

exigência cada vez maior dos clientes, tem levado as empresas a buscarem melhoria dos seus 

sistemas de gestão, bem como, a introdução de outros sistemas que agreguem valor a sua 

imagem, seus produtos e serviços. 
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Dependendo do sistema produtivo utilizado, a indústria poderá empregar técnicas de 

produção permitindo seguir uma filosofia que a auxilie a coordenar as várias fases do sistema 

de manufatura.  

São apresentadas a seguir algumas técnicas de produção e conceitos relacionados à 

produção e que possuem particular influência no processo de Produção Enxuta: 

 

� Linearização da fábrica: 

Consiste, segundo Coriat (1994) apud Silva (2000), em encontrar formas de 

implantação das máquinas e do posicionamento dos trabalhadores em volta delas, que 

possibilitem a  adaptação das variedades qualitativas e quantitativas da demanda, conseguindo 

o que se chama de produtividade com flexibilidade. Seu ponto forte é permitir uma redução 

de pessoal no caso de queda da demanda (Instalações em forma de “U”, trabalhadores 

multifuncionais, tempos e movimentos igual a padrões de operação). 

 

� Lead time: 

Segundo Berliner & Brimson (1992) apud Silva (2000), é o somatório de tempo de 

processamento, tempo de inspeção, tempo de movimentação e tempo de espera. Pode ser 

atribuída  a seguinte classificação: lead time é o tempo de processamento mais tempo que não 

adiciona valor. 

Além de que, de acordo com Gaither & Frazier (2004), lead time é o período de tempo 

necessário para renovar o estoque de um material a partir do momento em que a sua 

necessidade é sentida, até que o novo material esteja em estoque e pronto para uso. 

Especificamente, Gaither & Frazier (2004) apontam uma classificação de lead time 

denominada de lead time cumulativo de item final, referente à quantidade de tempo 

necessário para se obter materiais de fornecedores, produzir e montar todas as partes de um 

produto e sua entrega.. 

 

� CEP - Controle Estatístico de processos: 

Pode ser definido como sendo a adoção de medidas estatísticas para o controle da 

qualidade no processo produtivo. 

O controle estatístico de processos pode ser entendido, segundo especialistas, como um 

conjunto de técnicas que são desenvolvidas a partir de um princípio básico ao invés de 

trabalhar com um valor único para a medida de um dado característico da qualidade, admite-
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se que todos os processos variam e, por isso, utiliza-se uma faixa de variação, dentro da qual 

todos os resultados são considerados aceitáveis. 

A idéia básica do controle estatístico de processos é que, controlando-se o processo, o 

produto dele resultante estará controlado. 

A análise de processos industriais baseia-se no estudo das suas variações com a 

utilização de modelos estatísticos adequados a cada caso, e que fornecem as informações 

precisas sobre a natureza destas variações e seus possíveis reflexos na qualidade do produto. 

A preocupação com Qualidade existe desde que o homem começou a manufaturar seus 

produtos ainda na pré-história. Na idade média, por exemplo, quando o artesão separava seus 

vasos de cerâmica que julgava não tão bonitos e os quebrava, estava fazendo controle da 

qualidade. 

O processo de inspeção foi a primeira atividade regular formal adotada nas empresas 

como processo de controle da qualidade, a partir do surgimento da produção em série. 

Baseado na inspeção visual, consiste em separar peças defeituosas das boas. Tinha fins apenas 

defensivos, não atacando as causas dos problemas, apenas eliminava-se o efeito.  

O Controle Estatístico da Qualidade teve como marco inicial a experiência realizada na 

Bell Telephones, no inicio da década de 30. Tem como base o acompanhamento e avaliação 

da produção diária, com controle estatístico das probabilidades de variações em um padrão, e 

determinação de flutuações aceitáveis. Surgem naquela época as técnicas de amostragem 

baseadas em estatísticas. Considera-se que só nesta fase o problema da qualidade passou a ser 

visto como atividade gerencial, e só a partir de então se começou a atacar as causas dos 

desvios de qualidade, por aferição de instrumentos, ferramentas e equipamentos.  

� “Kaizen”: 

O termo Kaizen é usado pelos japoneses para indicar pequenas melhorias para o 

processo, por meio de montantes incrementais em vez de grandes inovações. Ou seja, Kaizen 

significa os ganhos contínuos de melhoria da qualidade. 

As atividades Kaizen contribuem para a redução de custos reais em relação aos 

orçamentos. Por extensão, Monden (1999) designa o Sistema de Custeio Padrão Kaizen como 

sendo o processo de redução dos custos para patamares inferiores aos de custos-padrão, tendo 

como base a condução das atividades Kaizen de melhorias graduais. 

 A essência de Kaizen é simples e direta: Kaizen significa melhoramento. Também 

significa contínuo melhoramento, envolvendo todos, inclusive gerentes e operários. A 

filosofia do Kaizen afirma que o modo de vida das pessoas, seja no trabalho, na sociedade ou 
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em casa merece ser constantemente mudado. “Kaizen é mudança contínua.” 

Como nova filosofia de trabalho nas empresas, Kaizen é uma metodologia que visa o 

constante melhoramento do indivíduo nas suas atividades cotidianas, procurando facilitar a 

resolução de problemas. Seu objetivo é estimular e capacitar os colaboradores das 

organizações a trabalharem em equipe, desenvolvendo soluções para otimizar os processos, 

podendo assim haver uma melhoria na produção e conseqüentemente no produto final, de 

forma sistemática e contínua. 

 A metodologia Kaizen significa uma nova forma de trabalhar, mais ordenada e eficaz. 

O TQC e o CWQC (controle de qualidade na empresa inteira), no Japão, ajudaram as 

empresas a gerarem uma maneira de pensar orientada para o processo e a desenvolverem 

estratégias que assegurassem o contínuo melhoramento, envolvendo as pessoas de todos os 

níveis da hierarquia organizacional. O objetivo do Kaizen é que nenhum dia deve passar sem 

que algum tipo de melhoramento tenha sido feito em algum lugar da empresa. 

As ferramentas que ajudaram a elevar o conceito de Kaizen a novas alturas foram 

introduzidas no Japão no final da década de 50 e início da década de 60 por autoridades como 

Deming e Juran. No entanto, a maioria dos novos conceitos, sistemas e ferramentas que são 

amplamente usados no Japão atualmente foram desenvolvidos posteriormente e representa 

melhoramentos qualitativos em relação ao controle estatístico de qualidade e ao controle total 

de qualidade, ambos da década de 60. 

 O Kaizen é orientado tanto para o processo já que esse precisa ser melhorado quanto 

para as pessoas. Tal filosofia contrasta com orientação para os resultados dos gerentes 

ocidentais, pois para eles não importa o quanto uma pessoa trabalha, se ela não atingir os 

resultados esperados, estará sujeita a uma péssima classificação pessoal, o que talvez possa 

acarretar o seu possível não reconhecimento perante a empresa em que trabalha. 

 

� “Kanban”:  

Para Ghinato (2000), é um sistema de cartão ou etiqueta que se fundamenta no 

fornecimento ao posto de trabalho posterior apenas das peças vendidas a este, de forma que o 

lançamento da fabricação no posto anterior só é realizado após a encomenda realizada pelo 

posto posterior. 

Segundo Pinheiro (2005) o Kanban funciona como uma encomenda interna fornecida a 

um posto de trabalho e como guia de remessa quando acompanha o produto resultante dessa 

encomenda. Desta forma, o Kanban é uma "ordem de fabricação" que circula 
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permanentemente no fluxo de produção, acompanhando o fluxo dos materiais e voltando 

sozinho para montante logo que os materiais são consumidos. Desta forma, o ritmo de 

produção é determinado pelo ritmo de circulação dos cartões (kanban’s), o qual, por sua vez, 

é determinado pelo ritmo de consumo dos materiais. Um posto de trabalho a jusante comanda 

assim o posto de trabalho a montante. 

 Desse modo o Kanban consiste em sobrepor ao fluxo físico dos materiais um fluxo 

inverso de informações. Abastecendo e produzindo de acordo com o que for solicitado. 

A utilização deste método, segundo o mesmo autor, põe em evidência a maior parte dos 

problemas de uma fábrica. Gerir um fluxo de produção pelo método Kanban exige uma 

grande fluidez, pois este método tem maior tendência para ampliar os efeitos de perturbações 

existentes em uma unidade produtiva. Por este fato deve-se observar então os seguintes 

fatores citados por Pinheiro (2005) para a Microvolt Consultoria: 

• Necessidade de um bom layout da fábrica e dos meios produtivos,  

• Necessidade de tempos curtos para mudança de série,  

• Eliminação de possíveis imprevistos,  

• Desenvolvimento de relações privilegiadas com fornecedores,  

• Polivalência do pessoal e necessária formação dos recursos humanos,  

• Normalização dos componentes e subconjuntos constituintes do produto, o que 

permite diminuir o número de referências a trabalhar,  

• A necessidade de nivelar a procura.  

 

Por estes fatos, o método Kanban apresenta, ainda segundo Pinheiro (2005), como 

principais vantagens na sua aplicação as seguintes características: 

• Permite expor os problemas da fábrica  

• Possibilita uma rápida e eficiente circulação, entre os postos de trabalho, da 

informação respeitante aos problemas da fábrica (avarias, peças defeituosas, 

etc.). 

• Desenvolve a coesão entre os postos de trabalho, em conseqüência da sua grande 

interdependência; 

• Melhora a adaptação da produção à procura, visto que o tempo de reação a uma 

modificação eventual da procura é muito curto porque apenas se produz para 

corresponder à procura;  
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• Melhora significativamente o serviço aos clientes, o que, normalmente, se traduz 

por uma diminuição dos prazos de entrega;  

• Descentraliza e simplifica a gestão, que se efetua diretamente na fábrica;  

• Possibilita uma diminuição dos estoques (é um dos seus principais objetivos) e, 

conseqüentemente, gera uma libertação de espaços na fábrica, melhor ar-

rumação dos espaços, maior facilidade na gestão de estoques e uma reação mais 

rápida a alterações. 

� Andon: 

De acordo com Coriat (1994) apud Silva (2000), possibilita controle ou gestão visual. 

Torna literalmente visível o andamento da produção: excesso ou falta de estoque; interrupção 

ou diminuição do fluxo por qualquer problema. É um indicador luminoso que fica suspenso 

acima da linha de produção. Indica normal quando a luz verde acende. Indica regular quando 

a luz laranja aparece, e indica parar quando a luz vermelha acende. 

 

� “Poka Yoke”: 

Segundo Ghinato (2000) é um mecanismo de detecção de anormalidades que, acoplado 

a uma operação, impede a execução irregular de uma atividade. Trata-se de dispositivos que 

podem ser adaptados às máquinas e equipamentos com o objetivo de parar o seu 

funcionamento caso haja possibilidade de algum problema na qualidade. A qualidade é 

garantida por cada um ainda na linha produtiva e não no final, com o produto pronto. 

 São, portanto, definidos como dispositivos ou procedimentos à prova de erros. Na 

produção, consiste de um conjunto de fotocélulas para detecção de falta de peças e interrompe 

a transferência do processo para a próxima fase, se a fotocélula não for interceptada pela mão 

do operário.  

 No caso da construção civil sua aplicação se dá no recebimento e pedido de materiais. A 

contribuição geral desse método é a não admissão de erro humano e o controle da  

informação, para que todos os erros sejam detectados. 

 Este conceito está relacionado com o conceito de autonomação e foi definido no período 

de consolidação da teoria STP (Sistema Toyota de Produção). A "autonomação" é a 

denominação de um estágio na relação entre homem e máquina, onde busca-se impedir a 

geração e propagação de defeitos e eliminar qualquer anormalidade no processamento do 

fluxo de produção. De acordo com Ghinato (2000) a "autonomação" consiste em facultar ao 

operador ou a máquina a autonomia de parar o processamento sempre que for detectada 
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qualquer anormalidade. 

 Significa construir num mecanismo, um meio para prevenir materiais defeituosos na 

produção em massa, em máquinas ou linhas de produtos. Autonomação não é automação, mas 

a verificação autônoma de irregularidade no processo. 

� Just in Time: 

Segundo Nakagawa (1991), é o componente central da filosofia da excelência 

empresarial. O JIT tem como objetivo fornecer o produto certo, na quantidade certa e no 

momento certo, não só da empresa que adota esta técnica, como também de seus fornecedores 

e clientes. Sua finalidade é assegurar o fluxo contínuo de materiais e produtos em toda a 

seqüência das relações de interdependência e comprometimento, abrangendo fornecedores, 

empresas e clientes. Ele passa a ser visto como um processo contínuo que tem como objetivo 

a melhoria da produtividade e da qualidade, ao nível do chão de fábrica, com ênfase na 

melhoria dos processos de produção. Para isso, ele também é encarado como sendo uma 

estratégia de manufatura. E como estratégia, sua aplicabilidade na manufatura não é tão 

simples e de fácil implementação. Para Browne et al. (1988) apud Santos (1994), é uma 

técnica de manufatura que visa produzir os itens solicitados, com a qualidade solicitada, nas 

quantidades solicitadas e no tempo em que eles são solicitados. 

O Just in Time é um termo usado para indicar que um processo é capaz de responder 

instantaneamente à demanda, sem necessidade de qualquer estoque adicional, seja na 

expectativa de demanda futura, seja como resultado de ineficiência no processo.  

A meta do JIT é fornecer o produto certo, na quantidade certa e no momento certo, em 

todos os estágios do processo. Este por sua vez, é representado por uma completa rede de 

eventos, incluindo tanto produtos quanto serviços, que resulta na resposta a uma dada 

necessidade. O processo começa com a produção inicial de matéria-prima e termina com a 

satisfação das necessidades do usuário final.  

O termo pretende transmitir a idéia de que os três principais elementos de manufatura - 

recursos financeiros, equipamento e mão-de-obra - são colocados somente na quantidade 

necessária e no tempo requerido para o trabalho. 

O sistema JIT tem como objetivo fundamental a melhoria contínua do processo 

produtivo. A perseguição destes objetivos dá-se através de um mecanismo de redução dos 

estoques, o qual tendem a camuflar problemas.  

A implementação do sistema JIT requer um enfoque sistêmico, no qual uma série de 

aspectos da empresa tem que ser modificada. Entre estes aspectos podemos citar.  
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• Comprometimento da alta administração: o sucesso da implantação do JIT 

não pode ser obtido sem nenhuma implantação clara da crença da alta 

administração no sistema JIT. Mudanças de atitude em toda a empresa são 

necessárias para integração das diversas áreas, desenvolvendo uma mentalidade 

global voltada para a resolução de problemas.  

 

• Medidas de avaliação de desempenho: a forma de avaliar o desempenho dos 

diversos setores deve ser modificada para ser clara, objetiva e voltada a 

incentivar o comportamento de todos os funcionários de forma coerente com os 

critérios competitivos da empresa e com os princípios da filosofia JIT.  

• Estrutura organizacional: a estrutura organizacional deve ser modificada para 

reduzir a quantidade de departamentos especialistas de apoio, os quais 

costumam ser responsáveis por aspectos que, segundo a filosofia JIT, passam a 

ser de responsabilidade da própria produção.  

• Organização do trabalho: a organização do trabalho deve favorecer e enfatizar 

a flexibilidade dos trabalhadores, a comunicação fácil entre os setores 

produtivos e o trabalho em equipe.  

• Conhecimento dos processos: a compilação de fluxogramas de materiais e de 

informação para todas as atividades, seja na área de manufatura, seja de projeto, 

seja de escritório, seguida da eliminação metódica das atividades que geram 

desperdícios ou apenas não agregam valor, é pré-requisito importante.  

• Ênfase nos fluxos: tanto na administração de escritórios como de manufatura 

deve ser criada estruturas celulares, baseadas nos fluxos naturais de materiais e/ 

ou informações.  

 

� Administração da Qualidade Total 

 Nascimento Neto (2002), seguindo as disposições de outros autores, define 

administração da qualidade total como um sistema eficiente para a integração do 

desenvolvimento da qualidade, da manutenção da qualidade e dos esforços de melhoramento 

da qualidade dos diversos grupos numa organização, para permitir a produção e serviços aos 

níveis mais econômicos, que levem em conta a satisfação total do consumidor, sendo ele 

colocado como fundamental no processo de tomada de decisão para a qualidade. 
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 Segundo Melhado e Picchi (2001) os Princípios da Qualidade Total são: 

• A satisfação do cliente como principal objetivo; 

• As necessidades do cliente devem ser entendidas em todas as áreas de atividade internas 

à empresa; 

• O processo seguinte é o seu cliente; 

• O gerenciamento da qualidade deve ser científico e baseado em dados objetivos; 

• Qualidade é concepção: controle do marketing ao projeto; 

• Qualidade é prevenção: controle dos processos; 

• Separar o importante do trivial: direcionar esforços; 

• Eliminar as causas de erros recorrentes; 

• Respeitar o papel dos operários e estimular sua participação; 

• Compromisso e envolvimento da alta administração; 

 As principais dificuldades da Administração da Qualidade Total nas empresas: 

• Oposição entre os programas e as diretrizes da empresa como um todo; 

• Conflito entre objetivos de curto e médio prazos; 

• Efeito esponja": o programa absorve todos os problemas da organização, mesmo os que 

não consegue resolver; 

• Cisão em dois grupos - "evangelistas" e "céticos"; 

• O programa alimenta a si próprio em vez de servir aos propósitos da empresa; 

• Benefícios são intangíveis ou desproporcionais aos esforços realizados; 

• O programa pode piorar uma situação já ruim, através de esforços não prioritários; 

• Imagem interna do programa: simples marketing, superficial e pouco eficaz. 

A empresa deve estar preparada para absorver as mudanças sociais, tecnológicas e 

econômicas do ambiente na qual ela está inserida de maneira rápida e satisfatória. A qualidade 

deixa de ser função de um departamento específico e passa a englobar uma série de passos 

envolvendo todos na empresa, necessitando de um sistema que crie condições favoráveis ao 

seu aperfeiçoamento constante. 

 A gestão da Qualidade consiste na criação de uma vantagem competitiva sustentável, 

através do constante aprimoramento do processo de identificação e atendimento das 

necessidades e expectativas dos clientes quanto aos produtos e serviços requeridos, e da 

utilização eficiente dos recursos existentes de modo a agregar o máximo de valor ao resultado 

final. Os objetivos da utilização deste método gerencial segundo especialistas no assunto são:  
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• Garantir uma maior satisfação do cliente, fornecendo produtos e serviços que 

correspondam às suas expectativas, monitorando suas constantes mudanças ("customer 

in");  

• Melhorar a qualidade do atendimento;  

• Maior eficiência e produtividade, mantendo cada etapa do processo produtivo sob 

controle, detectando possíveis falhas e rastreando suas causas;  

• Maior integração do pessoal, promovendo a comunicação entre os vários setores e 

diferentes níveis hierárquicos (comunicação vertical e horizontal );  

• Redução de custos, minimizando retrabalhos;  

• Maior lucratividade e crescimento.  

 Dados esses conceitos participantes das definições integrantes do STP (Sistema 

Toyota de Produção), pode-se melhor compreender as definições referentes ao Sistema Lean 

Construction apresentados a seguir.  

 

2.7 LEAN CONSTRUCTION 

 

“Lean Construction”, como filosofia derivada do Sistema Toyota de Produção (Lean 

Production), observa, entre muitos princípios que a sustenta, o conceito de controle de 

desperdícios ou perdas. No caso específico da construção civil, tal conceito é caracterizado 

como amplo, não se restringindo às perdas de materiais, mas considerando também a 

eficiência na utilização de outros recursos, tais como mão-de-obra, equipamentos e capital, 

sendo que o conceito mais saliente em toda essa filosofia é o de agregação de valor. 

A filosofia gerencial tradicional e a filosofia enxuta possuem algumas características 

peculiares e a diferença básica é puramente conceitual, (Formoso et al. 2000). 

O modelo de processo tradicional é o mesmo representado por Moreira (1998), no qual 

visualizamos os inputs (matéria prima); o processo de conversão/produção (sendo composto 

por vários subprocessos) e os outputs/produtos sendo disponibilizados aos 

clientes/consumidores finais conforme mostra a figura 2.11: 
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Figura 2.11 – Modelo de Processo Tradicional 
Fonte: Formoso et al. (2000) 

 

Esse modelo apresenta, implicitamente, algumas características apontadas por Formoso 

et al (2000): 

• O processo de conversão pode ser subdividido em subprocessos, que também são 

processos de conversão; 

• O esforço de minimização de custos total de um processo em geral é focado no esforço 

de minimização do custo de cada subprocesso separadamente; 

• O valor do produto de um subprocesso é associado somente ao custo (ou valor) dos 

seus insumos. 

Esse, no caso, é o modelo adotado, segundo o mesmo autor, nos orçamentos 

convencionais, que são tipicamente segmentados por produtos intermediários (vigas, paredes, 

portas, etc), e também nos planos de obras, nos quais são normalmente representadas apenas 

as atividades de conversão. 

Formoso et al. (2000), também enumeram as principais deficiências do processo 

tradicional: 

• Não se dá a devida consideração às atividades que não agregam valor no canteiro de 

obras, uma vez que são elas as maiores responsáveis por uma parcela considerável dos 

custos, (atividades como transporte, espera por material, retrabalho, etc.). 

• O controle da produção e esforços de melhorias tende a ser focado nos subprocessos 

individuais e não nos subprocessos como um todo. 

• A não consideração dos requisitos dos clientes internos ou externos, pode resultar na 

produção, com grande eficiência de produtos que são inadequados. Neste sentido, 

deve-se considerar os requisitos tanto dos clientes finais como internos.  

Matérias primas Produtos 

 

Processo de produção 

 

Subprocesso A Subprocesso B 
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O modelo de processo da “Lean Construction” funciona da seguinte maneira: em 

primeiro lugar, deve-se considerar o processo como um fluxo de materiais desde a matéria 

prima até o consumidor final, sendo o mesmo constituído de atividades tais como mostrado na 

figura 2.12 abaixo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2.12 – Modelo de Processo da Construção Enxuta. 
Fonte: Koskela (1992) apud Formoso et al (2000) 

 

As atividades chamadas de fluxo têm esse nome devido ao fato de não agregarem valor 

ao produto final. São elas: atividades de transporte, espera e inspeção. Mas mesmo as 

atividades ditas de processamento, aquelas ligadas diretamente ao processo produtivo, podem 

não agregar valor ao produto da mesma maneira que as atividades de fluxo. Um exemplo 

disso é quando ocorre um retrabalho no processo produtivo logo após o processo de 

conversão do sistema, no qual verifica-se que o produto não está em conformidade com as 

especificações. Dessa maneira, entende-se que o próprio processo de conversão não foi capaz 

de gerar valor para o produto. 

No processo de construção enxuta, assim como em toda a filosofia “Lean”, o ponto 

crucial é ter o cliente como centro das atenções e das referências, pois o modelo trabalha com 

a geração de valor para o cliente. Dessa maneira, um processo produtivo só é capaz de gerar 

valor para o cliente, quando as atividades de conversão/processamento transformam as 

matérias primas ou componentes nos produtos requeridos pelos clientes (internos ou 

externos). 

Entretanto, o denominado modelo tradicional descrito não está errado ou mesmo 

equivocado. Ele é útil e bem estruturado segundo Formoso et al. (2000) para sistemas de 

produção relativamente simples, centrados em apenas 1 (um) processo de conversão. Por 

exemplo, se em uma determinada obra o único processo de conversão existente fosse o de 

levantar paredes com tijolo e argamassa continuamente. Como na realidade os processos 

numa obra são complexos envolvendo uma infinidade de atividades que necessitam ser 

coordenadas, planejadas e controladas, a medida em que os sistemas se tornam mais 

 

Movimento Espera Processamento Inspeção Movimento 

Rejeitos 

Retrabalhos 



Capítulo 2  Revisão da Literatura 

 

59  

complexos e os mercados mais competitivos, eles passam a não representar adequadamente os 

sistemas de produção. Além disso há uma maior exigência do cliente nesses processos mais 

elaborados embasado pela filosofia “Lean”. 

 

2.7.1 Princípios para a Gestão de Processos 

 

De acordo com Formoso et. al. (2000), a construção enxuta apresenta um conjunto de 

princípios, norteadores do objetivo deste estudo, para a gestão de processos extraídos da obra 

de Koskela (1992): 

� Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor (reduzir atividades de fluxo); 

� Aumentar o valor do produto através da consideração das necessidades dos clientes, onde 

tal informação deve ser considerada no projeto do produto e na gestão da produção; 

� Reduzir a variabilidade que tende a ser elevada, uma vez que, por se tratar de um produto 

único, deve-se atentar para os aspectos locais que caracterizam uma obra, a variabilidade e 

a incerteza do processo. 

Pode-se destacar a variabilidade relacionada a 3 pontos principais:  

1. A variabilidade nos processos anteriores ao processo de conversão; 

2. A variabilidade do processo em andamento e; 

3. A variabilidade da demanda relacionada aos desejos e necessidades dos clientes de um 

processo. 

A natureza da variabilidade também é variável por estar relacionada com a qualidade do 

produto, à duração de atividades ou aos recursos consumidos. 

Há pelo menos 2 razões, segundo Formoso et al. (2000), do ponto de vista do processo, 

pelas quais é necessário se conseguir a redução dessas variabilidades. Uma primeira razão, é 

pelo fato de que um produto uniforme em geral proporciona uma maior satisfação, pois a 

qualidade corresponderá às especificações estabelecidas. Uma segunda razão é devido ao fato 

de que a variabilidade aumenta a parcela de atividades de fluxo que não agregam valor e o 

tempo necessário para a execução do produto. 

� Reduzir o lead time. Este tempo pode ser definido como a soma de todos os tempos 

(espera, processamento, transporte e inspeção) para produzir um determinado produto. 

Esse mecanismo existe para forçar a eliminação das atividades de fluxo. Para isso é 

necessário: 
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� A eliminação de atividades de fluxo que fazem parte do ciclo de produção. 

Concentração do esforço de produção em um menor número de unidades (lotes 

menores), através do planejamento e controle de produção; 

Mudanças nas relações de precedência entre as atividades, eliminando interdependências entre 

as mesmas de forma que possam ser executadas em paralelo. 

Eis algumas vantagens, segundo Koskela (1992) apud Formoso et al. (2000) que a 

redução do tempo de ciclo traz: 

 

1. Entrega mais rápida ao cliente; 

2. A gestão dos processos torna-se mais fácil; 

3. O efeito aprendizagem tende a aumentar; 

4. As estimativas de futuras demandas são mais precisas (produção mais estável) e; 

5. O sistema de produção torna-se menos vulnerável a mudanças de demanda. 

 

� Simplificação através da redução do número de partes ou passos; 

Muito utilizado no desenvolvimento de sistemas construtivos racionalizados. Quanto 

maior o número de passos num processo, maior tende a ser o número de atividades que não 

agregam valor. 

 

� Aumentar a flexibilidade de saída; 

Está também vinculada ao 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. 

 

� Aumentar a transparência do processo; 

Visa tornar os erros mais fáceis de serem identificados no sistema de produção, ao 

mesmo tempo em que aumenta a disponibilidade de informações necessárias pra a execução 

das tarefas, facilitando o trabalho. Também pode ser utilizado como um mecanismo para 

aumentar o envolvimento da mão-de-obra no desenvolvimento de melhorias. 

 

� Focar o controle no processo global; 

É importante que o processo como um todo seja controlado, devendo haver um 

responsável por esse controle. Dependendo da natureza do processo que está sendo 
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gerenciado, pode haver a necessidade do envolvimento de toda a cadeia produtiva neste 

esforço e não apenas o esforço de uma única organização. 

A visão sistêmica do problema como um todo é o foco desse princípio associado a 

parcerias com stakeholders (fornecedores por exemplo) e também a definição clara de 

responsabilidade pelo controle global do processo. 

 

� Introduzir melhoria contínua no processo; 

Componente fundamental da filosofia TQM (Gestão da Qualidade Total) e da técnica 

JIT(Just in Time), pois visa o esforço de redução de perdas e aumento de valor na gestão de 

processos com o envolvimento de todos na organização. Para tal fim, a gestão participativa e 

o trabalho em equipe configuram-se como requisitos essenciais desde que embasados por 

critérios de utilização de indicadores de desempenho; definição clara de prioridades e metas a 

serem alcançadas; padronização de procedimentos e uma postura de identificação das causas 

reais dos problemas e implementação de ações corretivas. 

� Manter um equilíbrio entre melhorias nos fluxos e nas conversões; 

� Fazer benchmarking, que consiste no processo de aprendizado a partir das práticas 

adotadas em outras empresas, tipicamente consideradas líderes num determinado 

segmento ou aspecto específico da produção. Esse processo associado aos pontos fortes 

(internos), e esforço pela melhoria contínua da própria empresa, resulta em 

competitividade para a empresa. 

 

2.7.2 Conceito de Perdas na Construção Civil 

 

Perda no sentido contábil, significa bens ou serviços consumidos de forma anormal  e 

involuntária. 

No caso da construção civil, perdas, segundo Formoso et al. (2000), é definida como 

sendo sinônimo de entulho, tais como resto de madeira, argamassa, blocos e outros materiais, 

que não apresentam a possibilidade de serem reaproveitados. Ou seja, perda é entendida como 

todo aquele material virtualmente sem valor, que sobra no final da obra ou entulho. 

Entulho é sinônimo de que algum material foi consumido de forma anormal. Mas deve-

se ampliar esse conceito, pois tal como colocado, pode levar a conclusões precipitadas como, 

por exemplo, generalizar o conhecimento no caso de que uma obra sem entulho é uma obra 
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eficiente.  

Também pela questão dos níveis de perdas de uma empresa, pois à medida em que a 

mesma torna-se mais competitiva, ela possui uma visão que busca a redução desses níveis. Ao 

passo que qualquer perda que a empresa venha a sofrer, ainda que em patamares baixos é 

considerado como inadequado para a mesma. 

Os custos com perdas nesse caso, sendo estas visíveis e mensuráveis, podem ser 

calculados sem maiores dificuldades, através da multiplicação da quantidade perdida 

(entulho) de cada material pelo seu valor unitário. Conseqüentemente, a determinação do 

custo das perdas de uma obra pode ser obtida a partir da soma dos custos das perdas de cada 

um dos materiais empregados na mesma. 

A ampliação do conceito de perdas vem estruturada no modelo da “Lean 

Construction”, no qual tal conceito está fortemente associado à noção de agregar valor e não 

somente limitado ao consumo excessivo de materiais, ou seja, perda não significa somente o 

consumo excessivo de materiais, mas uma resposta à capacidade que um processo possui de 

não gerar valor. 

Assim, as perdas estão relacionadas ao consumo de recursos de qualquer natureza, tais 

como materiais, mão-de-obra, equipamentos e capital, acima da quantidade mínima necessária 

para atender os requisitos dos clientes internos e externos. 

No entanto, existe uma parcela de atividades que não agregam valor ao processo 

produtivo, mas que não podem ser eliminadas a não ser por uma mudança no método de 

trabalho, no patamar de desenvolvimento tecnológico e gerencial da empresa. 

Nesse contexto Formoso et al. (2000) classificam as perdas da seguinte forma: 

 

� Perdas inevitáveis (perdas naturais): correspondem a um nível aceitável de perdas, que é 

identificado quando o investimento necessário para a sua redução é maior que a economia 

gerada. 

� Perdas evitáveis: acontecem quando os custos de ocorrência são substancialmente maiores 

que os custos de prevenção. 

 

A figura 2.13 ilustra a distribuição dos custos, típica de um processo antes e depois de 

uma melhoria, no qual observam-se as seguintes mudanças: 
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� Pequena evolução de custos nas atividades que agregam valor através da melhoria da sua 

eficiência; 

� Média redução de custos nas atividades que não agregam valor através da melhoria da sua 

eficiência ou da sua eliminação e; 

� Grande redução de custos através da eliminação das perdas, principalmente através da 

eliminação de atividades que não agregam valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Distribuição de custos típica antes e depois de um processo de melhoria 

Fonte: Formoso et al. (2000). 
 

 

 Dessa maneira, identifica-se através da figura, que um processo de melhoria pela 

implantação de procedimentos racionalizadores e de alta produtividade num canteiro de obras 

pode resultar em ganhos para a empresa uma vez que de certa forma, associados a ganhos 

contínuos e geração de valor ao processo produtivo as perdas podem ser eliminadas, 

impactando diretamente na redução de custos. 

 Terminado esse capítulo correspondente ao referencial teórico, passaremos a compor a 

metodologia de construção da pesquisa científica que norteou a escrita, elaboração e 

finalização deste trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

Toda e qualquer investigação moldada em caráter científico, sustenta-se em 

metodologias que orientam e dão suporte à sua condução, uma vez que o estudo científico 

necessita de uma análise sistemática que proporcione a obtenção de resultados. 

Com o intuito de alcançar os objetivos definidos neste estudo, o tema foi desenvolvido 

sob dois enfoques. Numa primeira abordagem foram usadas fontes bibliográficas como livros 

e artigos publicados em congressos e sites, que serviram de base para o referencial teórico. 

Posteriormente, foi utilizado um questionário, elaborado com base no levantamento 

bibliográfico, na realização de uma pesquisa de campo com quatro grandes empresas de 

Construção Civil do setor de edificação situadas na Região Metropolitana do Recife, Estado 

de Pernambuco. 

A amostra pesquisada pode inserir-se metodologicamente como estudo multicasos,  não 

podendo conduzir à generalizações para o setor. 

Toda a descrição metodológica considerada neste estudo é apresentada, detalhadamente, 

nas seções deste capítulo. 

 

3.1 Delineamento do Estudo 

 

Para a efetivação da pesquisa realizada, fez-se uso de técnicas de documentação indireta 

e direta. Segundo Lakatos & Marconi (2000), a primeira técnica se refere a consultas em 

documentos, publicações e arquivos públicos, entre outras. A segunda técnica compreende a 

coleta de informações por meio de observação direta, tendo como instrumento de pesquisa, 

por exemplo, questionários, formulários e entrevistas.  

A técnica de documentação direta foi concretizada por meio de um questionário, e os 

dados de fontes indiretas serviram para a confecção do referencial teórico. Além disso, 

serviram de base para determinação das empresas estudadas, pois, no enfoque prático, foram 

investigadas quatro empresas de Construção Civil do Estado de Pernambuco escolhidas pelos 

membros da ADEMI- PE (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco) 

entre as que, segundo informações do Gerente de Estatística da referida Associação, senhor 

Marcello Chagas Gomes, apresentam o perfil de certificação exigido para a consolidação de 
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uma pesquisa sobre “Lean Construction”.  

A ADEMI-PE, em suas dependências, possui listagem completa com todas as empresas 

de construção civil cadastradas na Associação; deste modo, serviu como facilitadora na 

obtenção de informações e contatos para a pesquisa. Optou-se por empresas consideradas 

certificadas dentro do setor de Construção Civil no Estado de Pernambuco, pelas seguintes 

razões: 

 

• As empresas estudadas foram escolhidas por apresentarem, segunda a ADEMI –PE, 

alguma familiaridade com a temática da “Lean Construction”. 

 

• Por se tratar de empresas certificadas, há grande probabilidade de possuírem uma 

área ou pessoa responsável pela certificação e critérios de racionalização na 

construção civil e conseqüentemente um respondente qualificado sobre a filosofia 

de produção “Lean Construction” que atendesse aos propósitos da pesquisa; 

 

• Menor dificuldade para obtenção de dados, tendo em vista que as empresas são 

afiliadas a ADEMI-PE, ponto crucial para a triagem das quatro empresas estudadas, 

uma vez que por pesquisar empresas afiliadas à Associação, a recepção era de 

credibilidade.  

  

Após o levantamento dos contatos de todas as cento e sete empresas de construção civil 

listadas em ficha específica solicitada pelo pesquisador à ADEMI-PE, foram selecionadas 

cinco empresas para o estudo, porém somente 4 das empresas contactadas disponibilizaram-se 

para o estudo multicaso. O número pequeno de empresas selecionadas, deveu-se ao fato de 

somente algumas poucas empresas de construção civil, segundo informações da ADEMI-PE, 

e com critérios de certificação estabelecidos, possuírem algum grau de conhecimento da 

filosofia “Lean”, e porque um número pequeno de empresas atende da melhor maneira o 

objetivo do estudo proposto. A busca dos contatos foi feita em índices telefônicos, sites de 

pesquisa e no Cadastro de Empresas da ADEMI -PE. 

O primeiro critério de escolha do número de empresas a serem analisadas foi a 

possibilidade de maior correlação com o objetivo da pesquisa, ou seja, o provável 

conhecimento prévio da empresa sobre “Lean Construction”. O Segundo critério foi a 

localização (Região Metropolitana de Recife). O outro critério considerado foi a 
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disponibilidade do respondente em fornecer as informações necessárias ao estudo e no tempo 

hábil requerido pela pesquisa.  

 O estudo foi elaborado para cada uma das empresas, designado como estudo multicaso, 

uma vez que conforme Martins (2002), é um trabalho de campo que envolve a análise de duas 

ou mais unidades.  

 

3.2 Instrumento e Forma de Coleta de Dados 

 

 O instrumento utilizado (anexo) foi elaborado com perguntas de múltipla escolha, 

dicotômicas e abertas.  

As perguntas fechadas segundo Martins (2002) são aquelas que apresentam opções de 

respostas fixas, que podem ter duas alternativas (dicotômicas) ou mais de duas alternativas 

(múltipla escolha). Ainda segundo o mesmo autor, as perguntas abertas são aquelas que 

conduzem o respondente livremente com frases ou orações.  

Boyd (1984) destaca uma característica comum na utilização de todas as variedades do 

método do questionário, que é a “confiança nas respostas às perguntas, sejam escritas ou 

orais”. O mesmo autor salienta, ainda, que as principais vantagens da utilização de  

questionário são: 

• Versatilidade: uma vez que, pode ser utilizado em praticamente todos os problemas de 

pesquisa;  

• Velocidade e Custo: visto que a sua utilização, normalmente, favorece agilidade e baixo 

custo em comparação a outras metodologias, como a da observação, por exemplo. 

  

 Boyd (1984) também descreve algumas desvantagens na utilização do método do 

questionário, que devem ser consideradas: 

• Má-vontade do Entrevistado para dar Informações: Em alguns casos, o(s) 

respondente(s) em potencial, recusam-se a fornecer algumas informações necessárias ao 

estudo; 

• Incapacidade do Entrevistado para dar Informações: Neste caso, mesmo havendo 

colaboração no fornecimento de dados, pode haver incapacidade do entrevistado em 

responder de forma precisa a questões que o pesquisador necessite; 

• Influência do Método do Questionário: Nesta situação, considera-se que o próprio 
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instrumento de pesquisa pode influenciar negativamente o respondente, mesmo contiver 

questões com construções semânticas inadequadas ou com sentenças embaraçosas e 

depreciativas. Haverá grande possibilidade dos respondentes não fornecerem respostas 

verídicas. 

 Uma vez observadas as desvantagens acima descritas, passíveis de serem minimizadas 

e até dissipadas através da correta construção do questionário, e considerando-se que as 

vantagens estão alinhadas e convenientes ao perfil da pesquisa é que a referida metodologia 

foi escolhida para o estudo. 

O questionário, segundo Boyd (1984), consiste em coletar informações “por meio de 

perguntas a pessoas que se supõe terem a informação desejada. As questões podem ser feitas 

pessoalmente ou por escrito”. Assim, nas visitas às empresas, a entrevista foi direcionada ao 

profissional responsável pela empresa seguindo-se uma hierarquia desejável: numa primeira 

tentativa, tentou-se um titular e, ou presidente da empresa; na segunda algum engenheiro de 

obra e na terceira algum engenheiro de qualidade que trabalhasse com as questões de 

certificação. Todas as visitas foram previamente agendadas por contato telefônico e realizadas 

entre os meses de outubro e novembro de 2004. 

Em primeira instância, convencionou-se aplicar diretamente os questionários aos 

respondentes por meio de visita pessoal do pesquisador às empresas que aceitaram participar 

da pesquisa. Todavia, este procedimento não foi possível com todas as empresas pesquisadas, 

visto que na maioria delas o próprio titular e presidente da empresa, disponibilizava-se para 

responder o questionário. Apenas em uma, com um dos engenheiros responsáveis de uma 

obra em andamento, houve um contato pessoal. Nas demais, foram enviados e retornados por 

e-mail ou deixados nas empresas e ao término da atividade de responder era solicitado ao 

pesquisador retornar a empresa e recolher a pesquisa respondida. 

 De acordo com o sugerido em Martins (2002), o questionário foi confeccionado 

levando em consideração um roteiro que atendesse os objetivos propostos na pesquisa. Desta 

forma, o questionário apresentou a seguinte composição: 

 

a) Informações Gerais da Empresa: contemplou informações sobres as obras realizadas 

pela empresa, tipos de empreendimentos realizados, origem do capital, número de 

funcionários e tempo de existência.  

 

b) Informações Gerais sobre o Respondente: identificou a nomenclatura do cargo do 
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entrevistado, sexo, idade, grau de instrução e tempo de experiência na função. 

 

c) Aspectos relacionados às Vantagens Competitivas: nesta parte foram abordadas questões 

sobre os atributos que a construtora considera pontos fortes na empresa; seus pontos 

fracos (passíveis de melhoria); os fatores externos a organização, que segundo os 

respondentes, dificultam o alcance dos objetivos da empresa e as oportunidades 

identificadas no meio em que atuam. Dessa forma procurou-se ordenar os objetivos da 

empresa em relação aos objetivos de produção apontados por Slack et al. (2002).  

 

d) Aspectos de Certificação e Qualidade: Esta seção contemplou questões sobre a 

responsabilidade pela qualidade na empresa; o enquadramento da empresa no PBQP-H 

(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat); os níveis de certificação 

da empresa; as conseqüências advindas pelo alcance de certificações da qualidade e a 

determinação de excelência empresarial pela existência das mesmas.  

 

e) Aspectos Sobre Indicadores de Desempenho e Custos: Nesta parte foram abordadas 

questões sobre a avaliação do desempenho da produção nas empresas pesquisadas; a 

investigação sobre os principais indicadores financeiros e não financeiros das empresas; a 

forma como a empresa mensura a sua produtividade, critérios de seleção de pessoal, 

treinamento de pessoal, planejamento de curto, médio e longo prazo; uso de software para 

planejamento; o acompanhamento das variações entre custos reais e padrões e sua 

periodicidade. Indaga-se sobre quem são os responsáveis pela determinação dos padrões e 

qual a finalidade do acompanhamento das variações entre custos reais e orçados.  

 

f) Aspectos da Filosofia de Produção e Custos: Conteve perguntas sobre a filosofia de 

produção “Lean Construction”; a visão da empresa sobre a questão dos processos de  

racionalização e redução de perdas; o conhecimento por parte do gestor sobre o que 

considera perdas em qualquer obra; e por fim um conhecimento gerencial sobre a 

participação de algumas atividades fundamentais numa obra na composição total do custo 

de produção, bem como o percentual atribuído a cada componente do custo total de 

produção.  
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4 RESULTADO DA PESQUISA 

 

  Neste capítulo são apresentadas as informações obtidas na pesquisa feita nas 4 (quatro) 

empresas de construção civil do setor de edificações situadas na Região Metropolitana do 

Recife. O resultado do estudo está dividido em dois subtítulos. O primeiro descreve as 

características relatadas no questionário e indica o grau de conhecimento e atuação (grau de 

aplicação) da empresa de acordo com os princípios da “Lean Construction”. No segundo 

subtítulo, é feito um resumo geral considerando os aspectos analisados em cada caso 

estudado. 

 

4.1 Análise das Empresas Pesquisadas 

 

 A seguir, estão descritas as principais informações coletadas nas empresas que 

participaram da pesquisa. Posteriormente é feita uma análise desses resultados à luz da teoria 

apontada sobre “Lean Construction”. 

 Todas as empresas estudadas são consideradas organizadas, e certificadas segundo 

informações da ADEMI-PE. Os profissionais foram inquiridos sobre aspectos de vantagens 

competitivas, certificação, indicadores de desempenho, filosofia de produção e custos. Por 

motivos de confidencialidade, neste estudo, não foram divulgados os nomes das empresas 

analisadas. 

 

4.1.1 A Construtora 1 

 

 A Construtora 1 é constituída de capital nacional e com mais de 20 (vinte) anos de 

existência. Tem, atualmente, cerca de 42 (quarenta e dois) funcionários atuando na 

organização. 

 A empresa é bastante conhecida no meio e setor em que atua e conta com a 

credibilidade da sociedade. Esta empresa já entregou mais de 20 (vinte) empreendimentos à 

sociedade desde a sua existência. Nos dias atuais, dedica-se a construção para as classes 

média e alta. Atualmente, a empresa está trabalhando entre 2 a 5 obras na Região 
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Metropolitana de Recife no Estado de Pernambuco. A empresa possui mais de 10 (dez) 

concorrentes diretos no setor atuando no mesmo nicho de mercado e a concorrência é vista 

pela empresa como saudável, construtiva,  e salutar na medida em que força a organização a 

melhorar sempre. A pessoa entrevistada tem a função de Sócio Gerente da empresa. O 

respondente, do sexo masculino, tem cerca de mais de 10 (dez) anos de experiência na função, 

completou o curso superior em Engenharia Civil e está na faixa etária dos 41 e 50 anos.  

   

 Aspectos relacionados às Vantagens Competitivas 

  

 De acordo com as informações coletadas, os principais atributos que a construtora 

considera pontos fortes na empresa são: a filosofia de produção adotada, caracterizada como 

tradicional em relação ao sistema “lean” de produção; os parceiros organizacionais 

(funcionários da empresa), tidos como os impulsionadores da empresa e nos quais a empresa 

investe e acredita; o relacionamento com os clientes como a chave para o sucesso; as 

certificações que a empresa possui como diferencial perante os concorrentes do setor; e o 

custo da obra como fator essencial e preocupação constante aliada a alta qualidade. 

 A empresa considera como pontos fracos e passíveis de melhoria na organização a 

questão da Marca (nome da empresa), que deveria ser melhor trabalhada para uma maior 

percepção do cliente a respeito da empresa; a política salarial da instituição que, apesar da 

evolução nos últimos anos, ainda está aquém do ideal; e a questão das parcerias com 

fornecedores e concorrentes, na qual laços mais sólidos deveriam ser firmados e a própria 

fragilidade da instituição, principalmente quanto aos preços, perante grupos de fornecedores 

exclusivos de materiais e peças para construção. 

 Os principais fatores externos da organização que dificultam o alcance de seus objetivos 

são as incertezas da economia, incluindo as questões tributárias, legais, a política cambial e de 

juros, importação e exportação; e a falta de regras claras, na opinião do gestor, para o 

comprador de imóvel através do S.F.H (Sistema Financeiro de Habitação). 

 O principal fator externo que dificulta o alcance dos objetivos da empresa em relação ao 

custo da obra são os insumos, que foram nesse questionário caracterizados pelo respondente 

como cartelizados e monopolizados. 

 Quanto ao fator externo que facilita o alcance dos objetivos da empresa e foi 

caracterizado como oportunidade para a empresa atuar e melhorar continuamente refere-se à 

demanda por habitação. O respondente afirma que essa demanda tem se mostrado crescente, 
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considerando que o anseio por moradia própria sempre esteve na pauta de discussão da 

sociedade brasileira. Foi relatado, também, que a decisão pela construção de qualquer 

empreendimento em determinada unidade territorial da cidade do Recife ou região 

metropolitana é orientada pela demanda, levando-se em consideração os aspectos peculiares 

de cada unidade territorial, zona e/ou bairro da cidade.  

 A empresa considera como seus diferenciais frente à concorrência e, portanto, 

vantagens competitivas o seu controle de produtividade, a busca constante pela redução de 

desperdício e aumento do desempenho da empresa.  

 Os objetivos de produção mais relevantes para a empresa na obra em andamento são, 

em ordem de importância: 1º) Rapidez; 2º) Qualidade; 3º) Custo; 4º) Confiança/credibilidade 

5º) Flexibilidade. Porém, os dois primeiros objetivos são o foco de atuação central da 

empresa. A mesma preza por alta qualidade da obra no produto final e a entrega rápida ao 

cliente. Esforços são direcionados para o cumprimento desses fatores críticos de sucesso.  

 

 Aspectos de Certificação e Qualidade 

  

 A empresa pesquisada preocupa-se com a qualidade do produto ofertado e entregue ao 

cliente final, além de atribuir a responsabilidade pela qualidade a todos os setores da empresa 

e não somente como tarefa específica do setor de qualidade e/ou produção. 

 A empresa trabalha seguindo as determinações do PBQP-H (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat) e atua no nível “A”. As certificações que a empresa 

possui são a ISO 9001-2000 e o próprio PBQP-H – Nível “A”.  

 A existência de certificações é vista como algo muito importante para a empresa, uma 

vez que permite diferenciação no mercado frente aos concorrentes, e possui como 

conseqüências visíveis na organização uma maior rastreabilidade do processo e também uma 

maior racionalização dos mesmos. 

 Na visão gerencial, obter certificação e atuar segundo os critérios de qualidade é 

sinônimo de excelência empresarial, uma vez que eles acreditam que só através do 

gerenciamento de processos se obtém qualidade, e que a certificação provoca tal fenômeno de 

gerenciamento. 
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 Aspectos sobre Indicadores de Desempenho 

  

 A Construtora 1 avalia o desempenho de sua produção e os principais indicadores 

financeiros apontados pela organização são: custos; compras e produção. 

 O indicador não financeiro mais significativo apontado foi o número de treinamentos de 

funcionários efetuados para a produção. A organização aponta como habitual a prática de 

benchmarking entre o desempenho de sua produção e a de seus concorrentes. 

 A empresa mensura sua produtividade e a mesma é efetuada através de processos de 

comparação com outras empresas e pelos índices internos da organização não informados na 

pesquisa. 

 Para a empresa pesquisada, a produtividade da obra está diretamente relacionada como 

nível de produtividade do trabalhador empregado. A empresa disponibiliza treinamento para o 

pessoal diretamente envolvido com a produção da obra como forma de aumentar a eficiência 

do trabalhador empregado, sendo contratado para a obra segundo uma linha de exigência 

própria da empresa não revelada para a pesquisa. 

 A organização atua com horizontes de planejamento para curto, médio e longo prazo. 

Para este planejamento a empresa não utiliza qualquer tipo de software e todo o planejamento 

é criação da cúpula estratégica da empresa.  

 Confirma-se o citado acima pelo fato de que somente proprietários e engenheiros 

conjuntamente são as pessoas responsáveis pelo planejamento das atividades da obra e da 

construtora. Os trabalhadores têm acesso a esse planejamento somente nas reuniões realizadas 

pela empresa para tal finalidade.  

 A empresa adota o PPC (Percentual Planejado Cumprido), com nomenclatura 

Percentual de Planejamento Cumprido. 

 A instituição pesquisada acompanha as variações entre custos reais e orçados (padrões) 

com periodicidade mensal. Esse acompanhamento é feito por etapa cumprida da obra, 

comparando o orçado com o efetivamente gasto nos itens do orçamento. 

 No procedimento de comparação entre orçamento e realização, freqüentemente são 

analisados valores financeiros, como o gasto com materiais, mão-de-obra e custos indiretos. 

Os padrões são determinados por pessoas da alta gerência da empresa. 

 As principais finalidades de acompanhamento dos custos de produção, segundo o 

respondente, é verificar se as metas estabelecidas para os departamentos e centros de custos 

foram alcançadas conforme orçamento; dispor de informações para funcionários sobre o 
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desempenho de suas atividades e obter uma clara visão sobre os pontos do processo que 

necessitam de ações de melhoria.      

   

  Aspectos da Filosofia de Produção, Perdas  e Custos 

  

 A Construtora 1 não adota o sistema “Lean Construction” porém seus gestores 

conhecem o modo de produção aplicado a construção civil com característica advindas do 

Sistema Toyota de Produção. 

 A empresa apesar de não adotar a metodologia “Lean Construction”, reconhece a 

importância da sua filosofia nos dias atuais, e que a mesma está enraizada nos diversos cursos 

de racionalização que os gestores da empresa fizeram, com o intuito de buscar 

aprimoramento, inclusive com professores especialistas de universidades internacionais. 

Caracterizando um contínuo aperfeiçoamento e formação profissional, segundo informações 

do respondente, como instrumento de melhoria buscado pela organização para o alcance de 

qualidade com menos desperdício, perdas e custos.  

 Para a Construtora 1, os itens que são considerados perdas numa obra foram os 

seguintes: Baixa produtividade, o que acarreta, desperdício financeiro, custos e gastos 

adicionais; desperdício de materiais, hábito corrente nas obras de construção civil; e projetos 

inadequados, que ocasiona toda espécie de desperdício pela não conformidade com as 

expectativas dos clientes e conseqüentemente  a não agregação de valor ao produto. 

 A empresa avalia o custo da perda nas obras através de comparações. O componente do 

custo total de produção com maior relevância para a empresa, segundo informações 

gerenciais, é o custo com material direto (cerca de 50% do custo total), seguido pela mão-de–

obra direta (cerca de 45% do custo total) e seguido pelos custos indiretos de fabricação (cerca 

de 5% do custo total). 

 Com relação às atividades da obra e sua participação no custo total de produção, 

segundo informações gerenciais, destaca-se o revestimento e acabamento do produto final 

entregue ao cliente com uma participação em torno de 53% do custo total, seguido por 

alvenaria e estrutura com uma participação de 39% do custo total, podendo esse resultado ser 

alterado com o uso do Dry wall, e por último a fundação e obras iniciais com 8% do custo 

total. 
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 Análise da Construtora quanto ao grau de aplicação da “Lean Construction” 

  

 De acordo com as descrições apresentadas no questionário de pesquisa, a Construtora 1 

apresenta uma preocupação com os desperdícios, perdas e custos na produção da obra. Os 

princípios da “Lean Construction” apontados por Koskela (1992) podem ser evidenciados 

gerencialmente de forma intuitiva e não em sua totalidade. Os gestores responsáveis pela 

empresa têm demonstrados através das respostas que: 

 

• A filosofia de produção adotada na empresa é considerada por eles como sendo um ponto 

forte na empresa. Embora não aplicando a “Lean Construction”, a empresa adota 

procedimentos de racionalização de processos e perdas, o que contribui para um 

diferencial competitivo. 

 

• As certificações são sinônimo de excelência empresarial, uma vez que eles acreditam que 

só através do gerenciamento de processos se obtém qualidade, e que a certificação 

provoca tal fenômeno de gerenciamento. 

 

• O custo da obra foi apontado como ponto forte da empresa e tal como as certificações e o 

modo de produção adotados, podem promover vantagem competitiva para a empresa 

frente a concorrência. O gerenciamento dos processos de produção, através da 

racionalização da produção apontados como prática pela empresa e uma crescente 

preocupação com a questão do desperdício e perdas, podem influenciar a percepção dos 

gestores quanto a uma correta gestão do custo da obra. 

 

• A rapidez é apontada como sendo o objetivo de produção mais perseguido pela 

organização, seguido por qualidade e por custo. Segundo Formoso (2000), reduzir o 

tempo de ciclo é reduzir a soma de todos os tempos empregados na produção (transporte, 

espera, processamento e inspeção). Reduzindo esse tempo, a empresa atua com rapidez, 

fazendo com que o cliente receba o seu produto em um prazo menor de tempo. 

 

• Quanto à qualidade, pode ser entendida segundo Formoso (2000) como o aumento do 

valor do produto através das considerações das necessidades dos clientes. Uma vez que o 
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cliente torna-se parte ativa do processo, o projeto pode ser melhor adequado às suas 

necessidades e desde modo proporcionar maior qualidade ao produto final, uma vez que 

projetos não adequados resultam em perdas e custos adicionais para a empresa. 

•  Embora a empresa priorize qualidade, a mesma põe em último lugar a flexibilidade, 

entendida segundo Slack et al. (2002) como a capacidade de mudar a operação para 

satisfazer o cliente. Koskela (1992) aponta como princípio da “Lean Construction”  o 

aumento da flexibilidade de saída, que é entendida como a possibilidade de alterar as 

características dos produtos entregues aos clientes, sem aumentar substancialmente os 

custos dos mesmos. No caso da empresa, esta flexibilidade não é priorizada. 

 

• O uso de certificações na empresa, norma ISO 9001-2000, PBQP-H – Nível “A”, 

procedimentos de racionalização, revela uma preocupação em aumentar a transparência do 

processo conforme cita Formoso (2000), tendo em vista evitar o desperdício, as perdas e 

os gastos adicionais. 

 

• O uso de Benchmarking é outra ferramenta usual na empresa em que também segundo 

Koskela (1992), constitui-se como princípio da“Lean Construction”. 

 

• A introdução de melhoria contínua é outro fator que pode ser evidenciado na empresa, 

segundo informações gerenciais, uma vez que a empresa utiliza-se de indicadores de 

desempenho para monitorar o processo, acompanha as práticas entre custos reais e 

orçados e investe no treinamento e capacitação da gerência e funcionários da obra com o 

intuito de obter maior produtividade e eficiência. 

 

• Material e mão-de-obra revelaram, na percepção gerencial, serem os itens de maior peso 

no cálculo do custo total, devendo, portanto, a empresa precaver-se a respeito de 

desperdícios e perdas de matérias, uma vez que acabam impactando no custo total da obra. 

Formoso et al. (2000) aponta em pesquisa realizada em 70 (setenta) empreendimentos de 

construção civil espalhados em 12 estados brasileiros, entre outubro de 1996 e maio de 

1998 que os itens de maior perdas quanto aos materiais empregados na obra são: areia, 

cimento, cal e concreto usinado. 
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4.1.2  A Construtora 2 

 

 A Construtora 2 é constituída de capital nacional e com mais de 20 (vinte) anos de 

existência. Tem, atualmente, cerca de 60 (sessenta) funcionários atuando na organização. 

Também é conhecida no meio e setor em que atua e conta com a credibilidade da sociedade.  

 Esta empresa também já entregou mais de 20 (vinte) empreendimentos a sociedade 

desde a sua existência. Nos dias atuais, dedica-se a construção para as classes média e alta, 

porém, já trabalhou com empreendimentos direcionados a todas as classes. Atualmente, a 

empresa está trabalhando entre 6 a 10 obras na Região Metropolitana de Recife, no Estado de 

Pernambuco.  

 A empresa, segundo percepção do respondente, possui um número de concorrentes 

diretos no setor atuando no mesmo nicho de mercado compreendidos entre 1 e 5. Do número 

de concorrentes citados, a empresa considera somente 2 como uma efetiva ameaça para a 

empresa. E estes concorrentes trabalham com sistema de condomínio fechado. O entrevistado 

tem a função de Engenheiro Civil encarregado de produção da empresa. O respondente, do 

sexo masculino, tem cerca de 10 (dez) anos de experiência na função, completou o curso 

superior em Engenharia Civil e está na faixa etária dos 41 e 50 anos.  

   

 Aspectos relacionados às Vantagens Competitivas 

  

 De acordo com as informações coletadas, os principais atributos que a construtora 

considera pontos fortes na empresa são: a filosofia de produção adotada, caracterizada como 

atuante segundo alguns princípios da “Lean Construction”; a história da empresa, que veio 

consolidando a marca da instituição ao longo dos anos e conseqüentemente acarretando a 

formação de uma boa imagem na percepção dos clientes da empresa; os parceiros 

organizacionais (funcionários da empresa), também tidos como os impulsionadores da 

empresa e nos quais a empresa investe e acredita; o relacionamento com os clientes também 

foi apresentado como a chave para o sucesso; as certificações que a empresa possui, mais uma 

vez, nesta empresa, foi associada a diferencial perante os concorrentes do setor; e as parcerias 

com que a empresa atua com fornecedores e clientes, o que acarreta em melhores resultados 

tendo em vista os objetivos traçados a cada planejamento.  

 A empresa considera como pontos fracos e passíveis de melhoria na organização a 

questão da política salarial da instituição, conforme também foi verificado no estudo da 
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Construtora 1 que, apesar da evolução nos últimos anos, ainda não está no nível desejado. O 

custo da obra foi outro ponto de melhoria citado, pois apesar dos esforços empreendidos, a 

situação almejada ainda está longe de se tornar realidade dado os fatores não controláveis da 

economia que atuam diretamente nos insumos produtivos. 

 Os principais fatores externos da organização que dificultam o alcance de seus objetivos 

são a atual política habitacional, a não disponibilidade de infra-estrutura e a não 

disponibilidade de verbas para a habitação. 

 Os principais fatores externos que dificultam o alcance dos objetivos da empresa em 

relação ao custo da obra são os aumentos constantes nos preços dos materiais e empresas 

construindo com baixo índice de qualidade, o que dificulta a comparação custo/qualidade. 

 Quanto ao fator externo que facilita o alcance dos objetivos da empresa, o respondente 

não citou nenhum item. Também não relatou o fator oportunidade que a demanda por 

habitação tem exercido nas empresas de construção civil. 

 As informações coletadas demonstraram que os itens marca, certificação e parcerias são 

considerados como características diferenciais da empresa. A organização considera esses 

itens como diferenciais frente à concorrência e, portanto, vantagens competitivas pela tradição 

da empresa, sua cadeia de valor criada com fornecedores através de parcerias; e as 

certificações aplicadas ao setor de construção civil. 

 Os objetivos de produção que a empresa mais prioriza na obra em andamento são, em 

ordem de relevância: 1º) Qualidade; 2º) Custo; 3º) Confiança/credibilidade; 4º) rapidez 5º) 

Flexibilidade. A mesma preza por alta qualidade da obra no produto final e o controle dos 

custos. Esforços são direcionados para o cumprimento desses fatores críticos de sucesso.  

 

 Aspectos de Certificação e Qualidade 

  

 A empresa pesquisada preocupa-se com a qualidade do produto ofertado e entregue ao 

cliente final, e observa que a responsabilidade pela qualidade é atribuição de todos os setores 

da empresa e não somente específica do setor de qualidade e/ou produção. 

 A empresa também trabalha seguindo as determinações do PBQP-H (Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) e atua no nível “A”. As certificações que 

a empresa possui são a ISO 9002 e o próprio PBQP-H – Nível “A”. No momento, a gerência 

está preparando a empresa para a norma ISO 9001-2000.  

 A existência de certificações é vista como algo muito importante para a empresa e 
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possui como conseqüências visíveis, a organização dos canteiros de obras (5 S); controle 

efetivo dos serviços e aquisições de materiais e acompanhamento de indicadores. 

 Na visão gerencial, obter certificação e atuar segundo os critérios de qualidade é 

sinônimo de excelência empresarial, uma vez que eles acreditam que através dos critérios de 

qualidade, pode-se gerar um controle geral em todos os aspectos e departamentos. 

   

 Aspectos sobre Indicadores de Desempenho 

  

 A Construtora 2 avalia o desempenho de sua produção e os principais indicadores 

financeiros não foram apontados pela organização.  

 Os indicadores não financeiros mais significativos apontado foram pesquisa de 

satisfação de clientes com números de clientes satisfeitos e horas dedicadas aos treinamentos 

dos funcionários para produção. A organização, segundo informações do respondente, não 

adota práticas de benchmarking para avaliar o desempenho de sua produção e a de seus 

concorrentes. 

 A empresa mensura sua produtividade e a mesma é efetuada através do número de 

funcionários trabalhando numa determinada obra. Dessa forma, eles mensuram a 

produtividade por funcionário e o tempo gasto para sua conclusão. Não foi informado se há 

uma medição individual, constatando-se apenas uma mensuração de caráter genérico. 

 Para a empresa pesquisada, a produtividade da obra está diretamente relacionada como 

nível de produtividade do trabalhador empregado. Foi verificado que a empresa disponibiliza 

treinamento para o pessoal diretamente envolvido com a produção da obra como forma de 

aumentar a eficiência do trabalhador empregado, e que o mesmo é contratado para a obra 

segundo os critérios de seleção experiência e produtividade. 

 A organização atua com horizontes de planejamento para curto, médio e longo prazo, 

porém um enfoque maior é dado aos planejamentos de curto prazo por serem mais imediatos 

na visão gerencial. Para este planejamento a empresa não utiliza qualquer tipo de software e 

todo o planejamento é criação da cúpula estratégica da empresa.  

 Confirma-se o citado acima pelo fato de que somente proprietários e engenheiros 

conjuntamente são as pessoas responsáveis pelo planejamento das atividades da obra e da 

construtora. Os trabalhadores, engenheiros e mestres de obra têm acesso a esse planejamento 

somente nas reuniões mensais realizadas pela empresa para tal finalidade, na qual são 

passadas informações importantes sobre os serviços que serão executados. A empresa não 
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adota o PPC (Percentual Planejado Cumprido). 

 A Construtora 2 acompanha as variações entre custos reais e orçado (padrões) ao final 

de cada etapa da obra. Esse acompanhamento, da mesma forma que a Construtora 1, é feito 

por etapa cumprida da obra, comparando o orçado com o efetivamente gasto. 

 As principais finalidades de acompanhamento dos custos de produção, segundo o 

respondente, é verificar se as metas estabelecidas para os departamentos e centros de custos 

foram alcançadas conforme orçamento e obter uma clara visão sobre os pontos do processo 

que necessitam de ações de melhoria.      

  

  

 Aspectos da Filosofia de Produção, Perdas  e Custos 

  

 A Construtora 2 considera adotar o sistema “Lean Construction”, porém, não aplica 

totalmente seus princípios, o que vem caracterizar apenas a implantação de procedimentos 

enxutos e não a aplicabilidade da “Lean” como um todo. 

 A Construtora 2, aos moldes da Construtora 1, apesar de não adotar totalmente a 

metodologia “Lean Construction”, reconhece a importância da sua filosofia nos dias atuais. 

Segundo informações do respondente, os procedimentos “Lean” foram implantados há 6 

(seis) anos na empresa. 

 Os princípios da “Lean Construction” colocados em prática pela empresa e apontados 

pelo respondente foram: Reduzir a variabilidade; focar o controle no processo global e 

introduzir melhoria contínua no processo. Segundo o pesquisado, a empresa que atua sob 

essas três dimensões consegue um esforço adicional no combate as perdas, custos e gastos 

adicionais.   

 A principal dificuldade apontada pela empresa para a implantação da metodologia 

“Lean Construction” foi a necessidade da execução de serviços com um número mínimo de 

pessoal. 

 O principal benefício apontado pela empresa para a implantação da metodologia “Lean 

Construction” é a obra bem planejada, com alta qualidade e com custo mínimo de mão-de-

obra, já que se evita o desperdício com o excesso de funcionários que não agregam valor ao 

trabalho realizado. 

 Para a Construtora 2, o tratamento das perdas já é algo habitual, uma vez que a empresa, 

segundo informações do respondente, sempre identificou e avaliou o custo das perdas, mesmo 
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antes da adoção de novas metodologias, como é o caso de procedimentos “Lean”. 

 Nesta empresa, os itens que são considerados perdas numa obra foram os seguintes: 

desperdícios de materiais; materiais de qualidade inferior e retrabalhos na obra pela não 

conformidade e não qualidade dos serviços e produtos, o que acarreta, desperdício financeiro, 

custos e gastos adicionais. 

 A empresa também avalia o custo da perda nas obras e esses são identificados quando 

há necessidade de se fazer reparos e retrabalhos ao que já estava planejado. Dessa forma a 

empresa efetua a contabilização dos gastos. 

 O componente do custo total de produção com maior relevância para a empresa, 

segundo informações gerenciais, é o custo com material direto (cerca de 60% do custo total), 

seguido pela mão-de–obra direta (cerca de 30% do custo total) e seguido pelos custos 

indiretos de fabricação (cerca de 10% do custo total). 

 Já em relação às atividades da obra e sua participação no custo total de produção, 

segundo informações gerenciais, destaca-se o revestimento e acabamento do produto final 

entregue ao cliente com uma participação em torno de 75% do custo total, seguido por 

fundação e obras iniciais com uma participação de 16% do custo total, e por último a 

alvenaria mais estrutura com 9% do custo total. 

  

 Análise da Construtora quanto ao grau de aplicação da “Lean Construction” 

  

 De acordo com as descrições apresentadas no questionário de pesquisa, a Construtora 2 

apresentou uma preocupação mais acentuada com a questão dos desperdícios, perdas e custos 

na produção da obra do que a Construtora 1. Os princípios da “Lean Construction” apontados 

por Koskela (1992) podem ser evidenciados gerencialmente de forma menos intuitiva, porém 

ainda está longe de caracterizar a implantação da metodologia “Lean Construction”. Os 

gestores responsáveis pela Construtora 2 têm demonstrado através das respostas que: 

 

• A filosofia de produção adotada na empresa é considerada por eles como sendo um ponto 

forte na empresa. Embora afirmando aplicar a metodologia “Lean Construction”, a 

empresa apenas adota procedimentos enxutos e de racionalização de processos e perdas, o 

que contribui para também se caracterizar como um diferencial. 

 

• As certificações são sinônimo de excelência empresarial, uma vez que eles acreditam que 
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através dos critérios de qualidade, pode-se gerar um controle geral em todos os aspectos e 

departamentos. 

 

• O custo da obra foi apontado como ponto passível de melhoria da empresa, desse modo 

revelando uma inquietação com os níveis de desempenho em que estão atuando.  

 

• A qualidade é apontada como sendo o objetivo de produção mais perseguido pela 

organização, seguido por custo. Qualidade pode ser entendida segundo Formoso (2000) 

como o aumento do valor do produto através das considerações das necessidades dos 

clientes. A satisfação dos clientes é medida de desempenho não-financeira adotada pela 

empresa. Da mesma forma como na Construtora 1, uma vez que o cliente torna-se parte 

ativa do processo, o projeto pode ser melhor adequado às suas necessidades e desde modo 

proporcionar maior qualidade ao produto final. E projetos não adequados surtem em 

perdas e custos adicionais para a empresa. 

 

• A rapidez deveria ser um item entre os três primeiros a ser priorizado pela empresa, uma 

vez que o Sistema “Lean” de Produção, apregoa através de procedimentos que agregam 

valor ao cliente, sistematizados e racionalizadores, a redução do prazo de entrega dos 

bens/serviços aos clientes. 

 

• O custo da obra é outro objetivo priorizado. Dado que o respondente explicita a atuação 

da empresa com procedimentos enxutos, o custo é afetado pela contínua preocupação com 

perdas, gastos, desperdícios e custos adicionais. 

 

• De modo idêntico ao demonstrado na Construtora 1, embora a Construtora 2 também 

priorize qualidade, a mesma põe em último lugar a flexibilidade, entendida segundo Slack 

et al (2002) como a capacidade de mudar a operação para satisfazer o cliente. Formoso 

(2000) aponta como princípio da “Lean Construction” o aumento da flexibilidade de 

saída, que é entendida como a possibilidade de alterar as características dos produtos 

entregues aos clientes, sem aumentar substancialmente os custos dos mesmos. No caso da 

empresa, esta flexibilidade também não é priorizada. 

 

• A empresa também apresenta certificações importantes no setor como a norma ISO 9002, 
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PBQP-H – também no nível “A” e procedimentos de racionalização. Isto reflete também 

questões como melhoria contínua, uma vez que segundo informações do respondente, a 

empresa está se preparando para a ISO 9001-2000 e, novamente, revela uma preocupação 

em aumentar a transparência do processo. 

 

• Material e mão-de-obra novamente revelaram, na percepção gerencial, serem os itens de 

maior peso no cálculo do custo total, devendo, portanto, do mesmo modo, a empresa 

precaver-se a respeito de desperdícios e perdas de matérias, uma vez que acabam 

impactando no custo total da obra, ressalvadas as mesmas considerações feitas para a 

Construtora 1. 

 

4.1.3  A Construtora 3 

 

 A Construtora 3 é constituída de capital nacional e com mais de 20 (vinte) anos de 

existência. Tem, atualmente, cerca de 260 (duzentos e sessenta) funcionários atuando na 

organização. 

 A empresa, do mesmo modo que as demais, é conhecida no meio e setor em que atua e 

conta com a credibilidade da sociedade. Esta construtora já entregou mais de 20 (vinte) 

empreendimentos a sociedade desde a sua existência. Nos dias atuais, dedica-se a construção 

para as classes média e alta. Atualmente, está trabalhando entre 2 a 5 obras na Região 

Metropolitana de Recife e conseqüentemente no Estado de Pernambuco.  

 A Construtora 3 possui um número de concorrentes diretos no setor atuando no mesmo 

nicho de mercado citado pelo respondente e varia entre 5 a 10 empresas. Desses concorrentes, 

2 são considerados ameaças para a empresa, uma vez que constroem para a mesma classe de 

pessoas e  a mesma modalidade de construção. A pessoa entrevistada tem a função de 

Engenheiro Supervisor de obra. O respondente, do sexo masculino, tem cerca de 2 a 4 anos de 

experiência na função. Completou o curso superior em curso não informado, e possui uma 

especialização também não informada, além de estar na faixa etária dos 31 e 40 anos.  

  

 Aspectos relacionados às Vantagens Competitivas 

  

 De acordo com as informações coletadas, os principais atributos que a construtora 
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considera pontos fortes na empresa são: a filosofia de produção adotada, também 

caracterizada como tradicional em relação ao sistema Lean” de produção; a história da 

empresa, a qual também veio consolidando a marca da instituição ao longo dos anos e 

percepção positiva da imagem organizacional por parte dos clientes da empresa. O 

relacionamento com os clientes é também apresentado de modo semelhante como fator de 

sucesso e a principal parceria da organização; as certificações que a empresa possui também 

como diferencial perante os concorrentes do setor. Além destes, um ponto novo na pesquisa 

apresentado pelo respondente, é a preocupação ambiental e com as áreas verdes da cidade. 

 A empresa considera como pontos fracos e passíveis de melhoria na organização, da 

mesma forma que as demais, a questão da política salarial da instituição, a qual ainda está 

longe de apresentar-se como ideal para a organização; o preço dos imóveis, que também é 

função do custo do empreendimento e o próprio custo da obra. 

 Os principais fatores externos da organização que dificultam o alcance de seus objetivos 

segundo o respondente são os constantes aumentos de preços dos materiais e insumos e as 

políticas tributárias do setor. 

 O principal fator externo que dificulta o alcance dos objetivos da empresa em relação ao 

custo da obra segundo o respondente são empresas multinacionais que vinculam seus preços 

ao mercado externo. 

 A Construtora 3 não citou nenhum fator externo considerado como oportunidade para a 

organização. No entanto, relatou que as oportunidades vêm aliadas a uma demanda por 

habitação crescente e exigente. Essa demanda é fator decisivo para a empresa construir em 

determinada unidade territorial da cidade do Recife. A preferência das construções se dá na 

busca de terrenos localizados na região metropolitana do Recife, preferencialmente apontados 

para o nascente do sol, com uma área que possa proporcionar projetos amplos e com uma boa 

área verde.  

 A empresa respondente considera os itens filosofia de produção adotada; a história de 

empresa (com credibilidade); relacionamento com os clientes e preocupação ambiental como 

diferenciais frente à concorrência e constituem-se como vantagens competitivas da 

organização. 

 Os objetivos de produção mais prioritários para a empresa na obra em andamento são 

em ordem decrescente: 1º) Qualidade; 2º) Confiança/credibilidade; 3º) Custo; 4º) 

Flexibilidade 5º) rapidez. A mesma preza por alta qualidade da obra no produto final e a 

confiança do cliente de que terá o produto no prazo estabelecido.  
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 Aspectos de Certificação e Qualidade 

  

 A construtora pesquisada também preocupa-se com a qualidade do produto ofertado e 

entregue ao cliente final, além de ver a responsabilidade pela qualidade como também 

atribuída a todos os setores da empresa e não somente específica do setor de qualidade e/ou 

produção. 

 A empresa trabalha seguindo as determinações do PBQP-H (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat), porém o nível não foi especificado. As certificações 

que a empresa possui são a ISO 9001-2000 e o próprio PBQP-H.  

 A existência de certificações é vista como algo muito importante para a empresa, uma 

vez que permite apresentar-se como diferenciável no mercado frente aos concorrentes, e 

possui, como conseqüências visíveis na organização, uma maior padronização, maior controle 

de todo o processo, muitas ferramentas para acompanhar todo o processo e um maior 

comprometimento de toda a equipe. 

 Na visão gerencial, obter certificação e atuar segundo os critérios de qualidade não é 

sinônimo de excelência empresarial, uma vez que a empresa precisa sempre melhorar seus 

processos, e a certificação não consegue por si só garantir tal fato. 

   

 Aspectos sobre Indicadores de Desempenho 

  

 A Construtora 3 avalia o desempenho de sua produção e os indicadores financeiros não 

foram apontados pela organização. 

 Os indicadores não financeiros mais significativos apontados foram índice de unidades 

vendidas; tempo médio de venda; número de reclamações e nível de satisfação do cliente. 

 A empresa usa de Benchmarking para efetuar comparações entre o desempenho de sua 

produção com a dos seus concorrentes. 

 A empresa mensura sua produtividade e a mesma é efetuada através do tempo de 

trabalho de um funcionário dado a produção de vários serviços na obra e o tempo total gasto 

na construção completa do empreendimento. 

 Para a empresa pesquisada, a produtividade da obra está diretamente relacionada com o 

nível de produtividade do trabalhador empregado. O questionário revela que a empresa 

também disponibiliza treinamento para o pessoal diretamente envolvido com a produção da 
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obra como forma de aumentar a eficiência do trabalhador empregado da mesma forma que as 

empresas estudadas anteriormente. E que o mesmo é contratado para a obra segundo os 

critérios de seleção experiência e produtividade.  

 A organização atua com horizontes de planejamento para curto, médio e longo prazo. 

Para este planejamento a empresa utiliza o software MS Project. Todo o planejamento é 

responsabilidade dos engenheiros de obra e da equipe de engenheiros no escritório central.  

 Os trabalhadores têm acesso a esse planejamento durante a execução da obra, nos 

terminais de computador disponíveis no canteiro de obra, além dos engenheiros responsáveis 

também participar do planejamento dos mesmos. A empresa não adota o PPC (Percentual 

Planejado Cumprido). 

 A Construtora 3 acompanha as variações entre custos reais e orçados (padrões) com 

periodicidade semanal, comparando o orçado com o efetivamente gasto. Porém, em nenhum 

momento foi citado que tipo de ferramenta é utilizada para acompanhar tais variações, 

deixando margem para a percepção de utilização dos tradicionais cronogramas físicos 

financeiros. 

 Os padrões são determinados por pessoas da alta gerência da empresa, mas segundo o 

respondente, com a participação de operários. 

 As principais finalidades de acompanhamento dos custos de produção, segundo o 

respondente, é verificar se as metas estabelecidas para os departamentos e centros de custos 

foram alcançadas conforme orçamento; obter uma clara visão sobre os pontos do processo que 

necessitam de ações de melhoria.  E repassar custos para os condôminos.    

   

  Aspectos da Filosofia de Produção, Perdas e Custos 

  

 A Construtora 3 não adota o sistema “Lean Construction” e o gestor participante da 

pesquisa nunca ouviu falar nesse metodologia de construção. 

 A empresa apesar de não adotar e nem conhecer a metodologia “Lean Construction”, 

reconhece a importância de se trabalhar com processos de racionalização e redução de perdas.  

 Para a Construtora 3, os itens melhoria contínua no processo; aumento da transparência 

do processo; focar o controle no processo global e fazer benchmarking, que fazem parte dos 

princípios da “Lean Construction” são considerados importantes e que a empresa reconhece 

como isoladamente utilizados. 

 Os itens que são considerados perdas numa obra foram os seguintes: materiais gastos 
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além do previsto (reboco mais grosso, contra piso mais grosso, etc); e perda de tempos 

produtivos (Lead time de produção maior). 

 A empresa avalia o custo da perda nas obras através de comparações e 

acompanhamentos periódicos. O componente do custo total de produção com maior 

relevância para a empresa, segundo informações gerenciais, é o custo com material direto 

(cerca de 55% do custo total), seguido pela mão-de–obra direta (cerca de 25% do custo total) 

e seguido pelos custos indiretos de fabricação (cerca de 20% do custo total). 

 Já em relação as atividades da obra e sua participação no custo total de produção, 

segundo informações gerenciais, destaca-se o revestimento e acabamento do produto final 

entregue ao cliente com uma participação em torno de 85,5% do custo total, seguido por 

fundação e obras iniciais com 11% do custo total e por último, alvenaria mais estrutura com 

3,5% do custo total. 

  

 Análise da Construtora quanto ao grau de aplicação da “Lean Construction” 

  

 De acordo com as descrições apresentadas no questionário de pesquisa, a Construtora 3 

reconhece a crescente preocupação com os desperdícios, perdas e custos na produção da obra. 

Os princípios da “Lean Construction” apontados por Koskela (1992) podem ser evidenciados, 

identicamente ao caso da Construtora 1, gerencialmente de forma intuitiva e não em sua 

totalidade. Os gestores responsáveis pela empresa têm demonstrados através das respostas 

que: 

 

• A filosofia de produção adotada na empresa, que segundo os respondentes é de caráter 

tradicional, é considerada por eles como sendo um ponto forte na empresa. Embora não 

conhecendo e nem aplicando a “Lean Construction”. 

 

• As certificações neste caso não são sinônimo de excelência empresarial, uma vez que eles 

acreditam que a empresa precisa sempre melhorar seus processos, e a certificação não 

consegue por si só garantir tal fato. 

 

• Semelhante a Construtora 2, o custo da obra na Construtora 3 foi apontado como ponto 

passível de melhoria da empresa, desse modo também revelando uma inquietação da 

empresa com os níveis de desempenho em que estão atuando. 
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•  A qualidade é apontada como sendo o objetivo de produção mais perseguido pela 

organização, seguido por confiança/credibilidade. 

 

• Embora a empresa priorize qualidade, a mesma põe em último lugar a rapidez, entendida 

segundo Slack et al (2002) como fazer as coisas com rapidez, ou seja, quanto tempo os 

consumidores precisam esperar para receber seus produtos ou serviços. A rapidez tem 

ligação direta com a redução do tempo de ciclo da obra, uma das características 

primordiais da filosofia enxuta. 

 

• De modo semelhante à Construtora 2, o uso de certificações na empresa, norma ISO 9001-

2000, PBQP-H e procedimentos de racionalização, revela uma preocupação em aumentar 

a transparência do processo conforme cita Formoso (2000), tendo em vista evitar o 

desperdício, as perdas e os gastos adicionais. 

 

• O uso de Benchmarking é outra ferramenta usual na empresa em que também segundo 

Koskela (1992), constitui-se como princípio da“Lean Construction”. 

 

• A introdução de melhoria contínua, como nos casos anteriores, é outro fator que pode ser 

evidenciado na empresa, segundo informações gerenciais, uma vez que a empresa utiliza-

se de indicadores de desempenho para monitorar o processo, acompanha as práticas entre 

custos reais e orçados e investe no treinamento e capacitação da gerência e funcionários 

da obra com o intuito de obter maior produtividade e eficiência. 

 

• Nesta empresa em particular, notou-se a preocupação com a área ambiental, com a 

preservação do verde paisagístico da cidade, como um diferencial que promove vantagem 

competitiva sobre os demais concorrentes. 

 

• Novamente, seguindo uma seqüência quase uniforme, material e mão-de-obra revelaram, 

na percepção gerencial, serem os itens de maior peso no cálculo do custo total, devendo, 

portanto, a empresa precaver-se a respeito de desperdícios e perdas de matériais. 

Ressalvadas as considerações feitas na análise da empresa 1. 
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4.1.4  A Construtora 4 

 

 A Construtora 4 é constituída de capital nacional e com mais de 20 (vinte) anos de 

existência. Tem, atualmente, cerca de 1096 (Um mil de noventa e seis) funcionários atuando 

em toda a organização, incluindo pessoal de obra. E somente 80 (oitenta), os que trabalham 

em escritórios da empresa (técnicos administrativos). 

 A construtora é conhecida no meio e setor em que atua e conta, muito mais até do que 

as demais citadas neste trabalho, com a credibilidade e confiança da sociedade. Esta empresa 

já entregou mais de 20 (vinte) empreendimentos a sociedade desde a sua existência. Nos dias 

atuais, dedica-se a construção para a classe alta. Atualmente, a empresa está trabalhando em 

mais de 20 (vinte) empreendimentos na Região Metropolitana de Recife, no Estado de 

Pernambuco. A empresa possui um número de concorrentes diretos no setor, atuando no 

mesmo nicho de mercado que varia de 1 a 5, e a ameaça da concorrência  para a empresa é 

tida como nula, uma vez que são considerados diferencial no mercado e o produto entregue ao 

cliente é adequado aos gostos e preferências dos usuários, satisfazendo-os e fidelizando-os à 

marca da empresa. A pessoa entrevistada tem a função de Engenheiro Civil da empresa. O 

respondente, do sexo masculino, tem entre 2 a 4 anos de experiência na função e responsável 

pelo setor de certificação da empresa, completou o curso superior em Engenharia Civil e está 

na faixa etária entre 20 e 30 anos.  

   

 Aspectos relacionados às Vantagens Competitivas 

  

 De acordo com as informações coletadas, os principais atributos que a construtora 

considera pontos fortes na empresa são: a filosofia de produção adotada, caracterizada como 

não muito tradicional e adoção de mecanismos “lean” de produção; os parceiros 

organizacionais (funcionários da empresa), tidos como o elemento chave e aqueles que 

realmente fazem o negócio prosperar; a marca da empresa, cujo nome está fortemente 

associada a qualidade, credibilidade e confiança; o relacionamento com os clientes como a 

chave para o sucesso, uma vez que o objetivo da empresa é fidelizá-los; as certificações que a 

empresa possui, como um diferencial perante os concorrentes do setor; e o custo da obra 

como sinônimo de alta qualidade. 

 A empresa considera como pontos fracos e passíveis de melhoria na organização a 

própria filosofia de produção adotada pela empresa, uma vez que eles ainda estão insatisfeitos 



Capítulo 4  Resultado da Pesquisa 

91 

com a forma de produção e reconhecem que mais melhorias poderiam ser implementadas 

tendo em vista minimizar os desperdícios e as perdas. 

 Também consideram força organizacional as próprias pessoas que trabalham na 

empresa, que com maiores treinamentos, poderiam produzir mais e sempre com maior 

qualidade; a política salarial da instituição, a qual ainda está aquém do ideal e o custo da obra, 

pois dada a preocupação com as perdas, o mesmo poderá ser ainda menor. 

 Os principais fatores externos da organização que dificultam o alcance de seus objetivos 

são a política econômica, juros, importação, exportação, câmbio, etc; e a falta de 

investimentos no setor de habitação. 

 O principal fator externo que dificulta o alcance dos objetivos da empresa em relação ao 

custo da obra é o aumento constante de materiais importantes para o setor. 

 Já quanto ao fator externo que facilita o alcance dos objetivos da empresa e foi 

caracterizado como oportunidade para a empresa atuar e melhorar continuamente é a questão 

da satisfação dos clientes da empresa, que segundo o respondente é o principal fator gerador 

de oportunidades. Segundo informações da empresa, um empreendimento da construtora é 

construído em um determinado local quando orientado pela demanda; ou seja, a demanda pelo 

empreendimento é o critério determinante para a localização de um empreendimento numa 

determinada região/localidade da cidade.  

 Os itens citados pela empresa como vantagem competitiva são as pessoas/funcionários 

da organização e o relacionamento que a mesma possui com seus clientes. Uma vez que são 

de difícil imitação pelos concorrentes, permanecendo uma força única da empresa.  

 Os objetivos de produção mais prioritários para a empresa na obra em andamento são 

em ordem decrescente: 1º) Qualidade; confiança e flexibilidade  apontados como muito 

importantes e 2º) Custo 3º) Rapidez. A empresa preza por alta qualidade da obra no produto 

final, associada a confiança do cliente receber o seu pedido no prazo correto, e que o mesmo 

possa ser adequado aos gostos e preferências dos usuários.  

 

 Aspectos de Certificação e Qualidade 

  

 A empresa pesquisada atenta-se para as exigências de qualidade e preferência dos 

consumidores. As certificações têm promovido um grau maior de qualidade ao uniformizar e 

padronizar os processos. Ela também visualiza a responsabilidade pela qualidade como 

atribuída a todos os setores da empresa e não somente específica do setor de qualidade e/ou 
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produção. 

 A construtora não trabalha seguindo as determinações do PBQP-H (Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade do Habitat). As certificações que a empresa possui são a ISO 

9001-2000 e a OHSAS18001.  

 A existência de certificações é vista como algo muito importante para a empresa, uma 

vez que a mesma tem a possibilidade de reduzir perdas e desperdícios através da 

uniformização dos processos e sua racionalização, além de ser um diferencial no mercado. 

Como conseqüência advinda do alcance de certificações da qualidade a empresa considera 

que houve uma maior organização nos processos da empresa, definição clara das rotinas, 

aumento da segurança nos canteiros, aumento no treinamento dos funcionários, medição e 

monitoramento de indicadores de desempenho do sistema. 

 Na visão gerencial, obter certificação e atuar segundo os critérios de qualidade é 

sinônimo de excelência empresarial, uma vez que a certificação proporciona ferramentas de 

controle e monitoramento da atividade nos canteiros de obra.   

  

 Aspectos sobre Indicadores de Desempenho 

  

 A Construtora 4 avalia o desempenho de sua produção e o principal indicador financeiro 

apontado pela organização é o índice de vendas. 

 Os indicadores não financeiros mais significativos apontados foram: espessura do 

contrapiso; número de solicitação de reparos; número de solicitações de compras atendidas no 

mês. A organização aponta como habitual a prática de benchmarking entre o desempenho de 

sua produção e a de seus concorrentes. 

 A empresa mensura sua produtividade e a mesma é efetuada através do tempo de 

trabalho de um funcionário dado algum aspecto da obra. Esse aspecto, segundo o respondente 

seria, por exemplo, a elevação de alvenaria. 

 Para a construtora pesquisada, a produtividade da obra também está diretamente 

relacionada como nível de produtividade do trabalhador empregado. O dados coletados 

revelam que a empresa também disponibiliza treinamento para o pessoal diretamente 

envolvido com a produção da obra como forma de aumentar a eficiência do trabalhador 

empregado, que o mesmo é contratado levando-se em conta o critério de experiência e de 

produtividade. 

  A organização, do mesmo modo que para a Construtora 1, atua com horizontes de 
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planejamento para curto, médio e longo prazo. Para este planejamento a empresa não utiliza 

qualquer tipo de software e todo o planejamento é criação da cúpula estratégica da empresa.  

 As pessoas responsáveis pelo planejamento são proprietários e engenheiros 

conjuntamente, e os operários, segundo informações do respondente, não têm acesso a esse 

planejamento. A empresa adota o PPC (Percentual Planejado Cumprido).  

 A construtora pesquisada acompanha as variações entre custos reais e orçados (padrões) 

com periodicidade constante na medida em que se realiza qualquer trabalho na obra. Esse 

acompanhamento é feito em tempo real, comparando o orçado com o efetivamente gasto, 

através da atualização do orçamento e do cronograma físico financeiro. Os padrões são 

determinados por pessoas da alta gerência da empresa. 

 A principal finalidade de acompanhamento dos custos de produção, segundo o 

respondente, é verificar se as metas estabelecidas para os departamentos e centros de custos 

foram alcançadas e obter uma visão clara sobre os pontos do processo que necessitam de 

ações de melhoria.      

   

  Aspectos da Filosofia de Produção, Perdas  e Custos 

  

 A Construtora 4 não adota o sistema “Lean Construction” porém seus gestores também 

conhecem o modo de produção aplicado à construção civil com característica advindas do 

Sistema Toyota de Produção. 

 A empresa apesar de não adotar a metodologia “Lean Construction”, identifica a 

importância de se trabalhar segundo uma filosofia que permite à empresa alcançar a melhoria 

contínua. Os processos de racionalização e contenção de custos e perdas estão se espalhando 

pelo empresariado da construção civil, porém, a empresa ainda não adota a filosofia “Lean 

Construction” com todos os seus princípios.  

 A Construtora 4, apesar de não usar Lean Construction, lida com a questão das perdas 

através de levantamentos de custos dos serviços e pesquisas de perdas nas obras. 

 Para a Construtora 4, os itens que são considerados perdas numa obra foram os 

seguintes: restos de materiais nos mais diversos serviços da obra, ou seja, entulho, materiais 

não utilizados, materiais que faltam, ocasionando uma perda de valor ao produto final, etc. 

 A empresa avalia o custo da perda nas obras através do levantamento do custo unitário e 

comparação com os de outras obras.  
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 Análise da Construtora quanto ao grau de aplicação da “Lean Construction” 

  

 De acordo com as descrições apresentadas no questionário de pesquisa, a Construtora 4 

também apresenta uma preocupação com os desperdícios, perdas e custos na produção da 

obra, uma vez que isto já está se tornando prática rotineira no setor desde o despertar do 

mesmo para a modernização. Os princípios da “Lean Construction” apontados por Koskela 

(1992) podem ser evidenciados gerencialmente de forma intuitiva e não em sua totalidade. Os 

gestores responsáveis pela construtora têm demonstrado que: 

 

• A filosofia de produção adotada na empresa é considerada por eles tanto um ponto 

positivo quanto ponto negativo para a empresa, uma vez que o sistema de produção 

adotado consegue oferecer o produto final ao usuário com a qualidade requerida, mas que 

também sabe-se sobre a necessidade de melhoria contínua no setor e a busca por melhores 

patamares de eficiência para reduzir de maneira eficaz seus custos, perdas e desperdícios. 

 

• As certificações são sinônimo de excelência empresarial, uma vez que eles acreditam que 

certificação proporciona ferramentas de controle e monitoramento das atividades. 

 

• O custo da obra foi apontado como ponto passível de melhoria da empresa. Isto deve-se 

ao fato de que apesar da qualidade ofertada ao usuário final ser fator essencial, fatores 

externos, como o preço dos insumos de produção, sobem constantemente. Além disso, 

verifica-se preocupação com as perdas e desperdícios na obra, o que acarreta em custos 

adicionais para a empresa. 

 

• A Qualidade, Confiança e flexibilidade são os itens apontados pelo respondente como os 

mais perseguidos pela organização, seguido por custo e rapidez.  

 

• A rapidez, segundo Formoso (2000), entendida também como a redução do tempo de 

ciclo, ficou nesse caso, relegada a último plano. 

 

• O uso de certificações na empresa, norma ISO 9001-2000 e OHSAS18001, também revela 

uma preocupação em aumentar a transparência do processo conforme cita Formoso et al. 

(2000), tendo em vista evitar o desperdício, as perdas e os gastos adicionais. 
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• O uso de Benchmarking é outra ferramenta usual na empresa em que também segundo 

Koskela (1992), constitui-se como princípio da“Lean Construction”. 

 

• A introdução de melhoria contínua é outro fator que pode ser evidenciado na empresa, 

segundo informações gerenciais, uma vez que a empresa utiliza-se de indicadores de 

desempenho para monitorar o processo, acompanha as práticas entre custos reais e 

orçados e investe no treinamento e capacitação da gerência e funcionários da obra com o 

intuito de obter maior produtividade e eficiência. 

 

 

4.2 Síntese dos Casos Estudados 

 

 Após a descrição analítica dos aspectos que esta pesquisa se propunha verificar nas 

empresas estudadas, foi possível construir um quadro resumo no qual se mostra as principais 

diferenças e semelhanças quanto ao grau de aplicação da “Lean Construction” e seus 

princípios aplicados por Koskela (1992). A síntese é apresentada na tabela 4.1. 
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Tabela 4.1Resumo das principais semelhanças e diferenças sobre os aspectos de cada empresa e grau de 

aplicação da Lean Construction 

Descrição Vantagens 
competitivas 

Certificação 
e Qualidade 

Indicadores 
de 

Desempenho 
Financeiros 

Indicadores 
de 

Desempenho 
Não- 

Financeiros 

Grau de 
aplicação da 

Lean 
Construction 

Princípios 
Lean 

aplicados 

Empresa 1 Nenhuma 
constituinte dos 
pontos fortes. 
*Controle de 

produtividade; 
*Busca por 

menor 
desperdício; 
*Busca pelo 
aumento do 
desempenho 

 
Todos os 
setores da 
empresa. 
*Muito 

importante; 
*ISO 9001-

2000; 
*PBQP-H – 

nível A 

 
 
 
 

*Receita; 
*Custos. 

 
 
 
 

*Treinamento 
da equipe. 

 
 

*Intuitiva 
 

*Procedimentos 
Lean 

Construction; 
 

*Técnicas de 
racionalização; 

 

De forma 
intuitiva: 

* aumentar a 
transparência 
do processo 
* O uso de 

Benchmarking 
* melhoria 
contínua 

* aumento do 
valor do 
produto 

Empresa 2  
 
 

*A marca; 
*A certificação 
*As parcerias 

 
 

*Iso 9002 
*PBQP –H – 

nível A; 
*Empresa se 
prepara para 

ISO 9001-
2000. 

 
 
 
 

* Não 
Informado 

 
 

* satisfação 
dos clientes; 

* Horas 
dedicadas a 
treinamento 

 
 

* Tem 
conhecimento 
sobre a Lean; 
*Aplica alguns 
procedimentos 

Lean 
Construction 

De forma 
não-

estruturada: 
* aumentar a 
transparência 
do processo 
* melhoria 
contínua 

* aumento do 
valor do 
produto 

Empresa 3 
 
 

* A filosofia de 
produção 
adotada; 

*A história da 
empresa; 

*Relacionamento 
com os clientes; 
*Preocupação 

Ambiental 

 
 
 
 

*ISO 9001-
2000; 

*PBQP –H – 
nível não 
informado 

 
 
 
 
 

*Não 
Informado 

* índice de 
unidades 
vendidas; 
* tempo 
médio de 
venda; 

*Número de 
reclamações 
dos clientes; 

*Nível de 
satisfação 

dos clientes 

 
 
 

*Não tem 
conhecimento 

sobre o sistema 
de produção 

Lean 
Construction 

De forma 
intuitiva: 

* aumentar a 
transparência 
do processo 
* O uso de 

Benchmarking 
* melhoria 
contínua 

* aumento do 
valor do 
produto 

Empresa 4 
 
 

* O 
relacionamento 
com os clientes; 

 
* Os parceiros 

organizacionais 
 

 
 
 
 

*ISO 9001-
2000; 

*Ohsas18/01 

 
 
 
 

* Índice de 
vendas 

*Espessura 
do 

contrapiso; 
*Número de 

solicitação de 
reparos; 

*Número de 
solicitações 
de compras 
atendidas no 

mês. 

 
 

* Intuitiva 
* Tem 

conhecimento 
sobre a Lean; 
*Aplica alguns 
procedimentos 

Lean 
Construction 

De forma 
intuitiva: 

* aumentar a 
transparência 
do processo 
* O uso de 

Benchmarking 
* melhoria 
contínua 

* aumento do 
valor do 
produto 
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 Através desta tabela, visualizam-se de forma mais estruturada a síntese dos casos 

estudados entre as organizações. O que implementam e em que se complementam. 

 O sistema “Lean” pode ser visualizado como conhecido pela maioria das empresas de 

construção civil estudadas nesta pesquisa, porém, devido a diversos fatores, dos quais o mais 

latente é a falta de planejamento estruturado e realista, na maioria das empresas de construção 

civil no estado de Pernambuco, o que impede a implementação de uma gestão adequada.  

 As empresas, que afirmam aplicar a “Lean Construction” na realidade aplicam 

procedimentos “Lean” ou racionalizadores como as demais empresas que não aplicam. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

 Após a realização do estudo dos quatro casos apresentados no capítulo anterior, é 

possível atingir o principal objetivo desta pesquisa, que é o de Identificar o grau de aplicação 

da “Lean Construction” em empresas do setor de edificações da construção civil da Região 

Metropolitana do Recife, revelando aspectos sobre a filosofia de produção adotada, 

mostrando se há a preocupação das empresas com as perdas, custos e gastos adicionais. 

 Para que o objetivo principal fosse alcançado, procurou-se atender aos objetivos 

específicos, que versaram sobre o perfil do gestor e tomador de decisões nas empresas 

estudadas, a verificação de vantagens competitivas, as exigências de certificação, PBQP-H 

(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) e os indicadores de 

desempenho utilizados pelas empresas construtoras. 

 

5.1 Conclusões 

 

 De acordo com a definição dos objetivos desta dissertação, foram feitas considerações 

sobre o sistema de produção adotado pelas construtoras na região Metropolitana do Recife e 

quanto ao grau de aplicação dos princípios nas mesmas. 

 O primeiro objetivo específico se refere à identificação do perfil do gestor e tomador de 

decisão entrevistado nas empresas estudadas. O que se pode afirmar a respeito desse objetivo 

é que ele foi alcançado de acordo com a escalonamento traçado na metodologia deste 

trabalho. Em primeiro lugar, deu-se prioridade ao titular da empresa (sócios). Caso houvesse 

impossibilidade, a preferência seria do(a) engenheiro(a) responsável pela certificação e por 

último, o engenheiro de produção e/ou supervisão da obra.  

 Com o estudo, foi constatado que os cargos gerenciais dos respondentes são ocupados 

por profissionais qualificados e especializados para estar à frente de um empreendimento. 

Contudo, a principal preocupação quanto a esse objetivo era verificar se os profissionais que 

desempenham essas funções reconhecem o sistema de produção “Lean Construction”. 

Surpreendentemente, alguns gestores pesquisados desconhecem a filosofia “Lean”, embora 

todos reconheçam que as empresas estão procurando agir conforme critérios de certificação e 

racionalização dos processos. Mais ainda, que o sistema de produção adotado em suas 
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empresas, por todos eles foi considerado como um ponto forte, de alguma forma como se 

estivessem agindo sempre com a melhor solução, sem entretanto estarem atentos para outras 

novidades e oportunidades. Isso demonstra um descompasso entre a prática empresarial e os 

conceitos emergentes nas universidades. 

 O segundo objetivo consistem na verificação de vantagens competitivas atuantes nas 

empresas de construção estudadas. A principal preocupação quanto a esse objetivo foi 

verificar se dentre os pontos fortes, os passíveis de melhoria, as oportunidades apresentadas, e 

as ameaças do setor, os respondentes pudessem identificar o sistema de produção atualmente 

adotado, de caráter tradicional, apenas atenuado pela questão de maior controle pela 

implementação de procedimentos racionalizadores de processo, como sendo um item passível 

de melhoria, ou se os mesmos identificavam a filosofia de produção “Lean Construction”, 

mesmo que não a utilizassem, como uma vantagem competitiva sobre os demais concorrentes 

do setor, uma vez que as empresas no Nordeste, particularmente em Recife, não aplicam o 

sistema “Lean” para a construção civil.  

 Conforme citado no parágrafo anterior, os respondentes afirmam que o sistema de 

produção especificados em suas empresas é caracterizado como um ponto forte das mesmas. 

Houve quem elevasse o seu sistema de produção à categoria de vantagem competitiva, o que 

reflete uma postura de descompasso entre o que se pratica na mercado e as tendências em 

termos de manufatura apontadas pelos estudiosos na academia. 

 O terceiro objetivo correspondem à identificação das exigências de certificação e a 

aplicação do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat).  A 

preocupação em verificar esse objetivo, adveio do fato de que a escolha das empresas a serem 

estudadas partiu inicialmente por aquelas certificadas, a fim de que através delas, pudesse ser 

identificado efetivamente o grau de conhecimento no nível de gestão, sobre a crescente 

conscientização dos processos de racionalização da obra, dos processos, aplicação de 

ferramentas, e normas ISO. 

  Estas empresas certificadas têm maior chance de adotar alguns dos princípios da 

“Lean”. De fato, as empresas analisadas pela pesquisa possuem certificações e estão em sua 

maioria enquadradas no nível “A” no PBQP-H. Os gestores implantam procedimentos de 

racionalização. As pessoas envolvidas com a produção são treinadas e contribuem de forma 

mais produtiva e eficiente com os seus trabalhos. Os relatos na pesquisa evidenciaram que 

alguns gestores acreditam que obter certificação e atuar segundo critérios de qualidade é 

sinônimo de excelência empresarial; outros, no entanto, acham que não é sinônimo de 
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excelência, mas um passo no processo de melhoria contínua para alcançá-la. No entanto, 

mesmo nas empresas certificadas, o grau de aplicação dos princípios da “Lean Construction” 

ainda é considerado como superficial e intuitivo, na maioria dos casos eles estão sendo 

aplicados parcialmente e não são corretamente identificados pela gerência da empresa.  

 O último objetivo da dissertação referem-se aos indicadores de desempenho utilizados 

nas empresas pesquisadas com o objetivo de verificar aspectos de planejamento, organização, 

controle de custos, gastos, perdas e sua relação com produtividade.  

 Os mesmos foram expostos no trabalho e embora os respondentes não sendo claros em 

sua maioria quanto aos indicadores financeiros das empresas analisadas, deram contribuição 

específica ao relatar sobre planejamento, decisão e principalmente sobre as perdas na 

produção e o papel dos procedimentos racionalizadores.  

 Interessante ressaltar a equação do custo, fracionada pelos custos da obra que a compõe. 

Revela um comportamento semelhante entre as construtoras quando aponta para a ordem 

custo de matérias em primeiro lugar, custo da mão-de-obra direta em segundo e custos 

indiretos de fabricação em último lugar. Dessa forma valida a afirmação de Formoso et al. 

(2000) quando atribui aos materiais a maior parcela de perdas, levando conseqüentemente a 

maiores custos adicionais por parte da empresa construtora.  

 Todas as inferências expostas com base na pesquisa realizada, permitem considerar que 

as empresas estudadas na pesquisa, e que fazem parte do setor de construção civil da região 

metropolitana do Recife, atuam com uma filosofia de produção tradicional, muitas vezes 

ainda caracterizada como de grande empreendedora, porém não se aplica ainda a filosofia de 

produção “Lean Construction” e nem a consideram como vantagem competitiva, uma vez 

que seu grau de aplicação é superficial e intuitivo. 

  O que se tornou claro com a pesquisa é que algumas empresas, pressionadas pelas 

mudanças de mercado dos últimos anos e a crescente exigência pela utilização de critérios de 

qualidade e certificação, adotaram procedimentos racionalizadores de processos, tendo em 

vista diminuir os desperdícios e aumentar a produtividade.  

 Esses processos são considerados aspectos pontuais e isolados da filosofia “Lean 

Construction”, a qual tem como finalidade criar um fluxo contínuo e integrado de atividades 

no canteiro de obra, de modo a diminuir as atividades que não agregam valor ao cliente, ou 

seja, aquelas demandadas pelo mesmo, e com isso, conseguir eliminar os desperdícios, 

retrabalhos, refugos, a não conformidade, diminuindo custos, gastos e perdas. Desse modo as 

empresas analisadas apenas adotam, procedimentos “Lean” e os gestores responsáveis, de 
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forma intuitiva, talvez não possuam o devido conhecimento a respeito dessa filosofia e seus 

princípios, ou por dificuldades da própria gestão que inviabiliza e não considera relevante 

uma mudança na forma da empresa atuar. 

 Daí conclui-se que não se vê, na percepção gerencial, um modelo para “Lean 

Construction” que se possa aplicar. 

 Apesar dos respondentes afirmarem que possuem planejamento da produção, o mesmo 

não facilita a estruturação de um planejamento “lean” para o setor, uma vez que os gestores e 

a maioria das empresas que fazem parte do ramo da construção civil ainda possuem raízes em 

sua fundação, ou seja, a maioria sendo empresas familiares que se desenvolveram e mudaram 

o status para o nível empresarial, porém, a mentalidade que permeia o setor, em sua maioria,  

repousa na figura do líder como sendo o chefe principal e o detentor das melhores práticas e 

decisões a serem aplicadas em suas organizações. 

 De certa forma essa mentalidade tem prejudicado o setor, uma vez que torna-se um dos 

empecilhos para a implantação da “Lean Construction”, pois as decisões são concentradas 

unicamente no gestor principal, o que contrasta com a premissa “Lean” de que os 

colaboradores são parte ativa no processo produtivo e são ao mesmo tempo agentes de 

mudança.  

 Não se concebe planejamento baseado nos aspectos da filosofia “Lean” sem a efetiva 

participação de todos na organização. Item constatado no questionário como somente da alta 

gerência. 

 Num planejamento bem estruturado, prevê-se até a possibilidade de problemas 

ocorrerem na produção e como minimizar os seus efeitos. O que se constata é um despreparo 

característico do setor. As tarefas ocorrem, os problemas acontecem, há falta de material nas 

obras, os desperdícios, entre outros são sanados no improviso, à medida em que acontecem, 

caracterizando um planejamento precário e ineficiente. 

 Embora de ampla divulgação no meio acadêmico e, de conseqüente alcance no meio 

empresarial, muitos gestores não conhecem e não se utiliza da “Lean Construction” como 

base para melhorar a eficiência e eficácia do setor de construção civil. Esse outro empecilho à 

implantação da “Lean” advém do fato de que rotineiramente a cultura organizacional do setor 

é baseada na centralização das informações e do poder de decisão.  

 A cultura familiar dessas organizações parece estar tão enraizada que cresceu 

juntamente coma organização, fazendo com que operários e engenheiros de obra, de certa 

forma, produzam à medida da expectativa do chefe da empresa. Por mais que esteja em 
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evidência novos conceitos e práticas neste setor, ainda há uma certa resistência, pairando 

nesse setor, por parte do gerente principal em otimizar seu modo de produção, o que acaba 

repassando sua vontade a todos os demais colaboradores da organização, estabelecendo-se 

muitas vezes um clima de comodismo e despreocupação com as novas tendências e 

exigências do mercado, fato esse caracterizado nessa pesquisa por alguns dos respondentes. 

 Outra questão importante é o de esperar que outras empresas do setor, concorrente 

potenciais, utilizem-se de novidades para o ramo de construção civil em primeiro lugar, a fim 

de avaliar se a inovação foi bem aceita pelo público alvo e estruturada para que se inicie uma 

verdadeira corrida por implementações como forma de melhor atender seu mercado alvo. Isso 

demonstra que o setor é mais reativo às mudanças do que proativo. 

 Outro aspecto que pode ser evidenciado e também caracterizado como empecilho ou 

dificuldade para a implementação da “Lean Construction” são as empresas de construção 

civil que não adotam de forma enfática o trabalho em equipe entre especialistas. Isso tem suas 

origens também com a segmentação do conhecimento ou superespecialização das áreas, 

inclusive das engenharias e o seu não vínculo com a arquitetura, cada vez mais evidente nas 

universidades, quando primordialmente estas áreas deveriam possuir um alinhamento, uma 

vez que os projetistas e arquitetos devem anteceder toda a fase de operação de construção e 

acompanhá-las em sua execução. 

 O trabalho de Melhado (2001) destaca a necessidade de se trabalhar em equipe, 

engenheiros, arquitetos, administradores e operários, sendo o arquiteto o seu coordenador, 

uma vez que os projetos devem ser realistas e alinhados com a prática e sistema adotados pela 

empresa de construção civil. Tal alinhamento produziria um produto mais coerente e realista, 

evidenciando menores perdas e desperdícios, uma vez que um projeto mal elaborado 

inviabiliza a consecução de objetivos e conduz a não conformidades, erros, refugo, retrabalho 

e desperdícios durante a produção. 

   Nas pequenas empresas de construção civil o trabalho em equipe se torna mais fácil de 

ser coordenado, uma vez que a estrutura da organização é simples e estimula esse tipo de 

integração. Embora que nem sempre essa associação possa ser feita dado que existem fatores 

de ordem particular nas organizações de pequeno porte que também inviabilizam tal 

coordenação e conseqüentemente não promove a implementação da “Lean Construction”, 

como a própria visão e cultura do gestor, o próprio perfil dos engenheiros e arquitetos que 

somente se contentam em desempenhar a sua função, etc.  

 Já naquelas empresas consideradas de médio e grande porte, a dificuldade de integração 



Capítulo 5            Conclusão e Recomendações 

104 

e coordenação de equipes já se evidencia em patamares mais elevados, uma vez que  a 

empresa possui vários escritórios coordenados por funcionários distintos, engenheiros e 

arquitetos que possuem uma visão de trabalho diferenciada, na qual a segmentação do 

conhecimento e superespecialização já está enraizada na cultura pessoal, e ao que parece, o 

trabalho individual parece surtir maior efeito  a nível empresarial quanto a nível pessoal em 

detrimento do eficiente trabalho em equipe, uma vez que o reconhecimento de uma carreira 

parece, nessas organizações, está relacionado com a conquista e talento  pessoal e individual. 

 E desse modo tais empecilhos repercutem no sistema de gestão adotado pelas 

organizações, fazendo com eles se diferenciem do modelo de gestão ideal que de veras os 

estudiosos sobre “Lean Construction” evidenciam. 

 Uma vez que o planejamento nas empresas de construção civil da região metropolitana 

de Recife estudadas na pesquisa é caracterizado como superficial e ainda insuficiente para a 

implantação de um planejamento para a “Lean Construction”,  não há como aplicar tal 

sistema, pois não há ferramentas para a previsibilidade de problemas na produção. 

 Os aspectos de qualidade, melhoria contínua e os critérios de certificações exigidos têm 

promovido a consciência do empresariado para se trabalhar com procedimentos 

racionalizadores e que acarretem em menor prejuízos para a empresa, porém não aplicam a 

filosofia “Lean”. 

 O empresariado da construção civil na região metropolitana de Recife conforme 

pesquisa realizada continua construindo de forma tradicional, porém com uma maior 

preocupação com seus desperdícios, perdas e custos, uma vez que a complexidade do 

ambiente não permite que os mesmos continuem produzindo com a mentalidade de outrora. 

Essa preocupação é a principal responsável pela busca de melhoria contínua através de 

certificação e processos mais racionalizadores de produção.  

 

5.2 Limitações e Sugestões para Futuras Pesquisas  

 

Os pontos limitativos deste estudo foram os seguintes: 

• Os resultados não podem ser generalizados à população total de empresas que atuam no 

mesmo ramo ou setor no Estado de Pernambuco, nem ser extensiva a outras existentes no 

País, pois a pesquisa retrata a realidade de apenas 4 (quatro) empresas de construção civil, 

localizadas em Recife. 
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• A pesquisa realizada foi somente gerencial. Não sendo realizada uma pesquisa 

exploratória nos canteiros de obra.  

• O questionário aplicado ao respondente é também um relato de opiniões pessoais, 

podendo não representar a filosofia da empresa como um todo. 

• Em virtude do fator tempo e da disponibilidade financeira para realizar uma pesquisa de 

âmbito maior em várias outras empresas, poder-se-ia analisar o impacto quantitativo dos 

custos em uma empresa de construção civil e desse modo revelar como se comporta uma 

empresa desse setor pela implementação dos princípios e ferramentas da “Lean 

Construction”. 

• A dificuldade de coleta de informações limitou o grau de detalhamento dos estudos 

apresentados. Mesmo sob a garantia de que os nomes das empresas não seriam 

mencionados, alguns dados não foram divulgados a pedido dos respondentes. 

 

Dada as limitações desse trabalho, pode-se considerar sugestões para futuras pesquisas que 

nortearão outras construções científicas, a saber: 

• Aplicar a pesquisa em um número maior de empresas para que se alcance maior robustez 

nos resultados; 

• Fazer uma investigação em outras fontes bibliográficas nacionais e internacionais não 

contempladas neste trabalho, de possíveis pesquisas que tenham abordado a questão do 

Sistema Toyota de Produção e sua influência sobre o setor habitacional da construção civil 

pela filosofia “Lean Construction”.  

• Realizar um estudo quantitativo para efetivamente avaliar os custos atuais nessas 

empresas  e custos advindos de uma possível implementação dos princípios e ferramentas 

da “Lean Construction”. 

• Estruturar e aplicar um planejamento “lean” para o setor de edificações da construção 

civil. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

PPGEP – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO 
 

 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA: 
 

UM ESTUDO MULTICASO SOBRE A APLICABILIDADE DA LEAN 
CONSTRUCTION EM CONSTRUTORAS DO SETOR DE EDIFICAÇÕES DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE. 
 

Este questionário tem caráter estritamente acadêmico e confidencial. Os dados aqui coletados serão 
tratados cientificamente com o objetivo simplesmente de conclusão da dissertação do aluno 
Emerson de Souza Barros. 
 
OBJETIVO: Identificar, em empresas de construção civil do estado de Pernambuco, a filosofia de 
produção adotada, enfocando os princípios da “Lean Construction” de acordo com Koskela (1992). 

 
RESPONSÁVEIS: Emerson de Souza Barros e Vilma Maria Villarouco Santos, Dsc 

  Universidade Federal de Pernambuco 
  Centro de Tecnologia e Geociências 
  Departamento de Engenharia de Produção 

5º Andar – Bloco Administrativo Cidade Universitária Recife-PE 
  Fone (s): 081 3271-8728 /  3427-5779 / 9606-7196 
  E-mails: emeb2002@ig.com.br / villarouco@hotmail.com   
   

 

Data: _____/_____/_____  

Empresa: ________________________________   

 
PERGUNTAS: 

 
INFORMAÇÕES GERAIS DA EMPRESA 
 

1. Origem do capital: (  ) Nacional (  ) Estrangeiro 
 

2. Número de Funcionários da Empresa ou nº aproximado: _________ 
 

3. Tempo de existência: 

(  ) menos de 2 anos (  ) de 2 a 5 anos (  ) de 6 a 10 anos (  ) de 11 a 20 
anos  (  ) mais de 20 anos 
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4.  Quantas obras a empresa já entregou à sociedade desde a sua existência? 

(  ) menos de 2 (  ) de 2 a 5 (  ) de 6 a 10 (  ) de 11 a 20  

(  ) mais de 20  

 

5. Em quantas obras a empresa está trabalhando atualmente no Estado de Pernambuco? 

(  ) menos de 2 (  ) de 2 a 5 (  ) de 6 a 10 (  ) de 11 a 20  

(  ) mais de 20  

 

6.  Em quantas obras a empresa está trabalhando atualmente na Região Metropolitana de 
Recife? 

(  ) menos de 2 (  ) de 2 a 5 (  ) de 6 a 10 (  ) de 11 a 20  

(  ) mais de 20  

 

6. De que forma a empresa decide por uma construção em determinada unidade 
territorial da cidade do Recife ou região metropolitana? 

( ) Demanda    ( ) Custo da Obra    ( ) Outros, Especificar:     
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________. 

 

7. Em que tipo de empreendimento a Construtora trabalha? 

(   ) Construção de Habitação Popular      (    ) Construção para Classe Baixa 

(   ) Construção para Classe Média           (   ) Construção para classe Alta    

(   ) Obras Públicas  e de Grande porte     (   ) Todas as classes. 

 

8. Qual o número de empresas construtoras concorrentes diretas dessa empresa? 
(   ) 1 
(   ) 1-5 
(   ) 5-10 
(   ) Mais de 10 
 

9.  Quantas dentre as assinaladas acima são consideradas de fato uma ameaça para  a 
empresa?_____________Por quê?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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__________________________________________________________. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O RESPONDENTE 

10. Nomenclatura do Cargo: _______________________ 

11. Sexo:   (  ) Masculino         (  ) Feminino 

12. Idade: 

(  ) 20 a 30 anos  (  ) 31 a 40 anos       (  ) 41 a 50 anos  (  ) 51 a 60 anos      (  ) Mais de 60 
anos 

 

13. Escolaridade: 

(  ) 2.º grau             (  ) Técnico:__________  (  ) Superior Completo 

(  ) Superior Incompleto    (  ) Especialização            (  ) Mestrado ou Doutorado 

Superior em que área?_____________________________ 

 

14. Tempo de Experiência na função: 

 (  ) menos de 2 anos    (  ) de 2 a 4 anos       (  ) de 5 a 7 anos       (  ) de 8 a 10 anos      (  ) Mais 
de 10 anos. 

 

ASPECTOS RELACIONADOS ÀS VANTAGENS COMPETITIVAS.   

 

15. Quais os principais atributos que a construtora considera pontos fortes na empresa. 
(Mais de uma opção pode ser assinalada). 

( ) A filosofia de produção adotada 

( ) Pessoas /funcionários 

( ) A história da empresa 

( ) A marca  

( ) Preço dos imóveis (casas/ apartamentos /escritórios) 

( ) O relacionamento com os clientes 

( ) A política salarial da empresa 

( ) Certificações 

( ) O custo da Obra 

( ) As parcerias (fornecedores, concorrentes, etc) 

( ) Outros: ______________   

______________ 
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16. Quais os principais atributos que a construtora considera passíveis de melhora na 
empresa. (Mais de uma opção pode ser assinalada). 

( ) A filosofia de produção adotada 

( ) Pessoas /funcionários 

( ) A história da empresa 

( ) A marca  

( ) O relacionamento com os clientes 

( ) Preço dos imóveis (casas/ apartamentos /escritórios) 

( ) A política salarial da empresa 

( ) Certificações 

( ) O custo da Obra 

( ) As parcerias (fornecedores, concorrentes, etc) 

( ) Outros: ______________   

______________ 

 

17. Quais os principais fatores externos que dificultam o alcance dos objetivos da 
empresa? (ameaças)             

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

18. Quais os principais fatores externos que dificultam o alcance dos objetivos da 
empresa em relação aos custos da Obra? (ameaças)             

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

19. Quais os principais fatores externos que facilitam o alcance dos objetivos da 
empresa? (oportunidades)             

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

20. Quais dos itens citados na questão 15 podem ser considerados como diferenciais 
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frente a concorrência e que constituem-se vantagem competitiva? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

21. Ordene, numa escala de 1 a 5, quais os objetivos da função produção mais 
prioritários para sua empresa. (5 = objetivo mais importante; 4 = segundo objetivo 
mais importante; 3 = terceiro objetivo mais importante; 2 = quarto objetivo mais 
importante e 1 = objetivo menos importante). 

 

 

 

ASPECTOS DE CERTIFICAÇÃO E QUALIDADE 

 

22. Como é vista a responsabilidade pela qualidade na empresa? 

( ) Específica do departamento de Qualidade 
( ) Específica do setor de produção 
( ) Atribuída a todos os setores da empresa 
( ) Não há preocupação com os aspectos da Qualidade 
 
23. A empresa trabalha seguindo as determinações do PBQP – H (Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade do Habitat) ? 

( ) Sim; Qual dos níveis?_____ 
( ) Não 
( ) Desconheço o assunto 
 
24. Quais as certificações que a empresa possui? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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25. Qual a importância que a empresa atribui quanto à existência de certificações? 

( ) Muito Importante 

( ) Importante 

( ) Pouco Importante 

( ) Indiferente 

 

26. O que a empresa pode citar como conseqüência advinda do alcance de certificações 
da qualidade? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________. 

 

27. Na visão gerencial, obter certificação e atuar segundo critérios de qualidade é 
sinônimo de excelência empresarial? ( ) sim  ( ) Não;  Por 
quê?_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________. 

 

ASPECTOS SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

28. A empresa avalia desempenho de sua produção? 

( ) Sim  ( ) Não                          ( ) As vezes. 

 

29. Se você respondeu Sim na questão anterior, quais são os principais indicadores de 
desempenhos usados pela empresa?  

 

Indicadores Financeiros Indicadores Não-financeiros 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

 
 
30. Há comparações (Benchmarking) entre o desempenho da produção com os seus 
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concorrentes ou uma outra obra da construtora que esteja em ritmo de produção? 

(  ) Sim        (  ) Não       

  
31. De que forma a empresa construtora mensura a sua produtividade? 

(  ) Pelo tempo de trabalho de um funcionário dado algum aspecto da obra. Qual seria 
esse aspecto?  __________________________________________________________ 

(  ) Pelo número de funcionários trabalhando numa determinada obra. 

(  ) Pelo tempo total gasto na construção completa do empreendimento. 

(  ) Com relação ao que faz uma empresa concorrente 

(  ) Outro_______________________________________________________________ 

 

32. Quais são os critérios utilizados na seleção do pessoal para trabalhar diretamente na 
obra? 

(  ) Experiência                (  ) Agilidade              (   ) Tempo da obra           (  ) Prazo final 
para a entrega do empreendimento      (   ) Produtividade    (   ) Outro_______________ 

 

33. Há treinamento para o pessoal diretamente envolvido com a produção da obra? 

(  ) Sim         (  ) Não 

 

34. Quanto ao planejamento da empresa e dos que estão a frente da obra: 

(  ) Há Planejamento para Curto prazo 

(  ) Há Planejamento para Médio prazo 

(  ) Há Planejamento para Longo Prazo 

 

35. Usam algum software para o planejamento? 

(  ) Sim;  Qual?___________________________        (  ) Não 

 

36. Quem são as pessoas diretamente responsáveis por esse planejamento? 

(  ) Os proprietários da empresa Construtora       (   ) Os engenheiros de cada obra 

(  ) Proprietários e Engenheiros conjuntamente   (   ) Outro_______________________ 

 

37. Os trabalhadores da Obra tem acesso a esse planejamento? 

(  ) Sim, de que forma?______________________________       (   )Não 
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38. A empresa adota PPC (Percentual Planejado Cumprido) como ferramenta de 
controle? 

(  ) Sim        (  ) Não       

 

39. A empresa acompanha as variações entre custos reais e orçados?   

(  ) Sim        (  ) Não       

 

40. Se a resposta  da questão anterior foi sim, de que forma? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

41. Com que periodicidade são feitas as análises de custos realizados com custos do 
orçamento? 

(  ) Mensalmente  (  ) Quinzenalmente (  ) Semanalmente (  ) Diariamente 

(  ) Continuamente (análise em tempo real)  (  ) sempre ao término da obra    
(  ) outra: _____________________  

 

42. Qual a principal finalidade do acompanhamento das variações de tais itens? 

(  ) Verificar se as metas estabelecidas para os centros de custos foram atingidas 
conforme orçamento.  

(  ) Dispor de informações para funcionários sobre o desempenho das suas atividades.  

(  ) Obter uma clara visão sobre pontos do processo que necessitam de ações de 
melhoria.  

(  ) Outra(s). Qual (is) ___________________________________________ 
 

43. Quem são os responsáveis pela  determinação dos padrões? 

(  ) os padrões são determinados apenas por pessoas da alta gerência (gerentes, 
engenheiros)  

(  ) os padrões são determinados por pessoas da alta gerência com a participação de 
operários.  

(  ) os padrões são determinados por operários em equipes de trabalho, que possuem 
autonomia sobre o controle e avaliação de desempenho das suas atividades, e avaliados 
pela alta gerência.  
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ASPECTOS DA FILOSOFIA DE PRODUÇÃO  

 

44. Já ouviu falar na filosofia de Produção “Lean Construction”? 

(  ) Sim        (  ) Não     

 

45. A empresa utiliza a filosofia “Lean” (enxuta) de produção?  

(  ) Sim, em todas as obras da empresa (vá para a questão 49) 

(  ) Sim, em apenas algumas obras (vá para a questão 49) 

(  ) Sim, em partes de algumas obras (vá para a questão 49) 

(  ) Não (vá para a questão 46) 

 

46.  Se não adota “Lean Construction” em nenhum dos casos citados acima, qual a 
visão da empresa sobre redução de perdas e processos de racionalização? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________.  

 

47. Adota algum Instrumento nesse sentido? 

(  ) Sim        (  ) Não     

 

48. Como define o dimensionamento da equipe a fim de garantir o cumprimento dos 
prazos? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

49. Há quanto tempo a empresa adota a filosofia Lean? __________ 

 

50. Indique quais princípios da filosofia Lean a empresa adota? 

(  ) Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor 

(  ) Aumentar o valor do produto ofertado ao cliente pela redução de atividades 
que não agregam valor a obra. 

(  ) Reduzir a variabilidade.  

(  ) Reduzir o tempo de ciclo.  

(  ) A eliminação de atividades de fluxo.  

(  ) Aumentar a flexibilidade de saída.  
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(  ) Aumentar a transparência do processo.  

(  ) Focar o controle no processo global.  

(  ) Introduzir melhoria contínua no processo.  

(  ) Manter um equilíbrio entre melhorias nos fluxos e nas conversões.  

(  ) Fazer benchmarking.   

 

51. Quais as principais dificuldades de implantação da Lean Constrution? 

________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

52. Quais os principais benefícios de implantação da Lean Constrution? (para aqueles 
que utilizam) 

________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

53. Sobre o tratamento das perdas no processo da construção civil: 

( ) A empresa não identifica as perdas nem avalia seus custos, mesmo adotando a Lean 
Construction; 

( ) A empresa passou a identificar as perdas na produção após a adoção da Lean 
Construction, mas ainda não avalia seus custos. 

( ) A empresa passou a identificar as perdas da produção e avalia os seus custos após a 
adoção da Lean Construction. 

( ) A empresa sempre identificou as perdas, mas só passou a avaliar o seu custo após a 
adoção da Lean Construction.  

( ) A empresa sempre identificou e avaliou o custo das perdas, mesmo antes da adoção 
da Lean Construction.  

( ) A empresa não adota Lean Construction 

 

54. Que itens são considerados perdas pela empresa numa Obra?  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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55. A empresa avalia os custos dessa perda? 

(  ) Sim, Como ?________________________________  (  ) Não  

 

Questões sobre o cálculo de custos: 

56. Indique, aproximadamente, qual a participação (%) dos seguintes grupos e custos no 
custo total de produção. 

Material direto __________% 

Mão-de-obra direta __________% 

Custos Indiretos de Fabricação __________% 

Total       100         % 

 

57. Quanto ao caso dos materiais, qual o item de maior peso no cálculo dos 
custos?___________________________________. 

 

58. Indique, aproximadamente, qual a participação (%) das seguintes atividades no 
custo total de produção. 

Fundação e Obras iniciais __________% 

Alvenaria __________% 

Revestimento e Acabamento 

Final 

__________% 

Total       100         % 

 

 

 

 


