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RESUMO 

 

Tendo em vista a necessidade de construtoras de aplicar conceitos mais modernos de 

planejamento e controle de obras, advindo do crescente nível de competitividade no mercado e 

consequente busca por produtos de preço e qualidade adequados, este projeto procurou entender 

todo o contexto da construção de um edifício residencial de alto padrão no Distrito Federal para, 

então, identificar as falhas de execução e planejamento e elaborar propostas para mitigar ao 

máximo seus efeitos negativos, os quais afetam diretamente aspectos como custo e prazo 

estipulados para a execução do projeto.  

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar a falha central, responsável pelo maior 

impacto ou maior numero de erros, e desenvolver em torno desta uma série de propostas 

concretas e embasadas na literatura visando à correção da mesma. Para isto, foi utilizado como 

estratégia de pesquisa o estudo de caso, aplicado em uma construtora de médio porte de 

Brasília/DF. 

Todo o estudo foi executado em quatro etapas: definição do tema, coleta de dados, 

diagnóstico e elaboração de propostas. 

Concluiu-se que existe grande proximidade entre o conteúdo apresentado na bibliografia 

e a prática da empresa, uma vez que muitos dos equívocos comuns apresentados na revisão 

bibliográfica foram encontrados no objeto estudado. As propostas apresentadas são factíveis e 

embasadas pela literatura, dando o suporte necessário a estas ainda que não tenha sido realizada 

uma avaliação do impacto dessas proposições no canteiro.  

 

 

 

 

Palavras chave: Lean Construction; Gestão de Qualidade; Last Planner; Kanban; 

Diagrama de Pareto; Diagrama de Ishikawa; Fluxograma. 



 

 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................... i 

LISTA DE QUADROS ................................................................................................. ii 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................3 

1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA ..........................................................................4 

1.2 OBJETIVOS .....................................................................................................5 

1.2.1 OBJETIVOS GERAIS ..................................................................................5 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................5 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO .................................................................6 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO .....................................................................8 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................9 

2.1 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE ...................................................9 

2.1.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA ................................................................... 14 

2.1.2 DIAGRAMA DE PARETO ........................................................................ 15 

2.1.3 FLUXOGRAMA ........................................................................................ 17 

2.2 SISTEMA DE CONSTRUÇÃO ENXUTA .................................................... 18 

2.2.1 SISTEMA LAST PLANNER ....................................................................... 21 

2.2.2 SISTEMA KANBAN ................................................................................... 27 

3. METODOLOGIA .............................................................................................. 30 

3.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA ..................................................................... 30 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA .............................................................. 30 

3.3 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO ESTUDO DE CASO ............................... 32 

3.3.1 DEFINIÇÃO DO TEMA ............................................................................ 33 

3.3.2 COLETA DE DADOS................................................................................ 33 



 

 

3.3.3 DIAGNÓSTICO ......................................................................................... 35 

3.3.4 ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS ............................................................ 35 

3.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA ............................................................... 36 

4. RESULTADOS .................................................................................................. 37 

4.1 DEFINIÇÃO DO TEMA ................................................................................... 37 

4.3 COLETA DE DADOS ....................................................................................... 41 

4.4 DIAGNÓSTICO................................................................................................. 49 

4.5 ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS .................................................................. 51 

5. CONCLUSÃO .................................................................................................... 55 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 56 

 

 

 

 



i 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.3.1: Planta baixa dos apartamentos 106 e 105 do edifício M. Retirada do website 

da empresa alvo de estudo. ..............................................................................................7 

Figura 1.3.2: Fachada do edifício M. Autoria própria. ......................................................7 

Figura 2.1.1: As dificuldades enfrentadas durante a implantação do PBQP-H. (DEPEXE e 

PALADINI, 2007). ........................................................................................................ 13 

Figura 2.1.1.1: Diagrama de Ishikawa. (CARRION, 2005). ........................................... 15 

Figura 2.1.2.1: Diagrama de Pareto. (SILVA, 2011). ..................................................... 16 

Figura 2.1.3.1: Relação de símbolos utilizados em fluxogramas. (PEINADO, 2007). ..... 17 

Figura 2.2.1: Os sistemas de produção puxada e empurrada. Autoria própria. ................ 18 

Figura 2.2.1.2.1: Planejamento no Sistema Last Planner. Autoria própria. ..................... 25 

Figura 2.2.2.2.1: O quadro Kanban. (<http://lkxlokmax.blogspot.com.br/2015/02/kanban-

e-uma-palavra-japonesa-que.html>. Acesso em: 12 de novembro de 2016). ................... 29 

Figura 3.2.1: O delineamento da pesquisa. Autoria própria. ........................................... 31 

Figura 4.1.1: Exemplo de controle de qualidade de execução de armação. Retirada do 

website da empresa alvo do estudo. ............................................................................... 39 

Figura 4.1.3: Retirada de fôrma executada de maneira irregular. Autoria própria. .......... 40 

 

 

 

 

 



ii 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 2.2.1: Medidas para a implementação do Lean Construction. (Adaptação de 

KOSKELA, 1992). ........................................................................................................ 20 

Quadro 3.4.1: Instrumentos de pesquisa. Autoria própria. .............................................. 36 

Quadro 4.1.1: Relação de cargos e respectivas funções dentro da Obra M. Autoria 

própria. .......................................................................................................................... 37 

Quadro 4.3.1: Resultado da entrevista semi-estruturada realizada na Obra M. Autoria 

própria. ............................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Quadro 4.3.2: Levantamento de falhas na Obra M. Autoria própria. ............................... 43 

Quadro 4.4.1: Relação de inconformidades da prática da empresa de acordo o conteúdo 

da revisão bibliográfica. Autoria própria. ....................................................................... 50 

 

 

 



 

 

3 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O crescente nível de competitividade e consequente exigência por produtos de qualidade 

faz com que empresas do ramo de construção civil busquem constantemente por conceitos mais 

modernos de planejamento e controle de obras. 

Todavia, existe um equívoco na concepção do sistema de controle de produção nas 

empresas mais convencionais do ramo de construção. É comum a compreensão de que o simples 

atendimento de orçamentos, cronogramas, responsabilidades contratuais e demais restrições pré-

definidas são suficientes para um controle adequado da produção, enquanto outras indústrias 

buscam um avanço contínuo do processo produtivo. 

Esse excessivo controle de resultado, em detrimento do gerenciamento dos processos, 

desestimula o aperfeiçoamento dos mesmos (BALLARD, 1994). Desta forma, falhas de 

comunicação interna e desencaixe de tarefas, que tem forte influência no desempenho da 

empresa, podem fugir do controle ou passar despercebidos pela administração. Estas mesmas 

inconformidades foram detectadas na obra objeto de estudo e serão o foco principal do trabalho.  

Assim, tendo como objetivo a implantação do ideal de melhoria contínua e a correção 

imediata das principais falhas observadas no canteiro, o presente trabalho busca a implantação de 

conceitos oriundos da construção enxuta, proporcionando redução de perdas, custos e prazos por 

meio da formalização de processos, redução de variabilidades e incertezas, definição de 

princípios de gestão da qualidade e utilização de suas ferramentas. 
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1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

Entregar o empreendimento dentro do prazo e com as características especificadas em 

projeto é um desafio constante para construtoras de todo o país. O fortalecimento da economia 

nas últimas décadas, seguido da pelo aquecimento do mercado de construção civil, gerou 

aumento expressivo na concorrência entre empresas, tornando mais relevante a aplicação de 

técnicas que garantam a entrega de produtos com qualidade agregada. 

Com a chegada da crise econômica brasileira, em 2014, veio também o aperto de 

cronogramas e orçamentos para a realização de todos os tipos de projetos, fortalecendo ainda 

mais o interesse das empresas por diretrizes que tragam processos mais homogêneos, 

planejamento mais detalhado e execução mais enxuta. 

Desta forma, justifica-se a realização de estudos que busquem a implementação de 

práticas que tragam como resultado a melhora da qualidade do produto final, ainda com 

diminuição de custos e prazos de execução. 
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1.2 OBJETIVOS 

Após a introdução apresentada e a justificativa do tema exposta, os objetivos básicos 

deste trabalho são expostos. 

1.2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Realização de um estudo de caso em uma obra de edifício residencial, executada por 

construtora de médio porte do Distrito Federal, visando à identificação da falha central, 

responsável pelo impacto mais negativo ou pelo maior número de erros consequentes, seja esta 

de execução de tarefas, planejamento ou administração do canteiro. Em sequencia, será feita a 

imersão na bibliografia para a elaboração de propostas que busquem solucionar a falha 

identificada.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar falhas no processo de produção de um edifício residencial através de 

observação in-loco; 

 Correlacionar causas e efeitos e definir a falha mais recorrente, apontada 

sistematicamente como responsável pela maioria das falhas; 

 Formular propostas e diretrizes baseadas nos princípios do Sistema Last Planner 

para corrigir a falha central; 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

A empresa que abriu as portas para a realização do estudo está no mercado desde 1968, 

tem sede localizada na cidade de Brasília e executa, em praticamente a totalidade dos casos, 

empreendimentos residenciais e comerciais. No total, conta com mais de 760.000 m
2
 construídos 

e 7.500 unidades entregues no Distrito Federal. 

A pesquisa tomou como base um prédio residencial de alto padrão, localizado no setor 

Noroeste, com mais de 1200 m
2
 de área construída, 32 apartamento divididos por 6 pavimentos 

tipo e cobertura, com áreas que variam entre 198 e 414 m
2
. Em virtude de seu padrão elevado, o 

empreendimento dispõe dos melhores materiais para acabamento. A empresa busca manter um 

controle rigoroso de qualidade por meio de acompanhamento minucioso de cada atividade, 

acreditando que seria esta a maneira mais eficaz para a obtenção de resultados satisfatórios. 

O pesquisador acompanhou a obra in loco desde o primeiro dia de execução da estrutura 

do edifício, encerrando-se pouco antes do término da fachada e dos acabamentos gerais. À 

exceção das atividades preliminares (topografia, limpeza, sondagem, escavação e movimentação 

de solo), todos os processos e planejamentos realizados na obra foram analisados neste período. 

No texto, o empreendimento estudado será denominado “Obra M” quando necessário. 

As figuras 1.3.1 e 1.3.2 apresentam a planta baixa dos apartamentos 106 e 105 e a 

fachada do prédio em questão. 
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Figura 1.3.1: Planta baixa dos apartamentos 106 e 105 do edifício M. Retirada do 

website da empresa alvo de estudo. 

 

Figura 1.3.2: Fachada do edifício M. Autoria própria. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho foi estruturado em cinco capítulos, conforme apresentado a seguir. 

O Capítulo 1 consiste na introdução, que conta com justificativa do tema escolhido, 

definição de objetivos gerais e específicos e delimitação do trabalho. 

No Capítulo 2 é exibida uma breve revisão bibliográfica de assuntos pertinentes para o 

desenvolvimento da pesquisa, o que abrange o sistema de gestão de qualidade e elementos do 

Lean Construction. 

O Capítulo 3 apresenta o método de pesquisa adotado para o desenvolvimento do 

trabalho, detalhando a estratégia seguida, seu delineamento, explicação de etapas e exibição de 

ferramentas utilizadas. 

O Capítulo 4 exibe as evidências obtidas com a coleta de dados, a análise destas 

informações e o diagnóstico da falha central, sobre o qual foi elaborada uma série de propostas 

para a minimização de efeitos negativos. Toda a avaliação do material coletado e construção de 

propostas foram baseadas no conteúdo apresentado na revisão bibliográfica. 

Finalmente, o Capítulo 5 traz as conclusões, apresenta limitações do trabalho e as razões 

pelas quais não foi possível realizar algum procedimento previamente planejado pelo 

pesquisador e sugestões para trabalhos futuros, para fins de complemento deste ou realização de 

procedimentos similares, mesmo que chegando a resultados diferentes. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo foram apresentadas as bases teóricas utilizadas para a elaboração deste 

trabalho, explanando seus aspectos mais relevantes para o atingimento dos objetivos definidos. 

2.1 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 

A fim de atender um cliente, uma empresa reúne os recursos necessários, como mão de 

obra, equipamentos e matéria prima, para a realização dos processos que levam à elaboração do 

produto requisitado. Adequados controle e organização desses processos proporcionam 

condições favoráveis para a fabricação do item de forma a atender as necessidades e expectativas 

do cliente em aspectos como desempenho, estética, prazo e custo.  

A pressão oriunda das constantes mutações destas necessidades e expectativas dos 

clientes, além da competição do mercado e dos avanços tecnológicos, leva as organizações a 

buscarem a melhoria contínua de seus produtos e processos, agregando qualidade ao item ou 

serviço que chega ao cliente. O termo “qualidade” é definido pela norma NBR ISO 9000:2005 

como o “grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos”. 

Esta iniciativa das empresas e organizações vai ao encontro do objetivo do Sistema de 

Gestão de Qualidade (SGQ): “identificar, organizar e gerenciar processos produtivos, garantindo 

a qualidade de seus produtos/serviços.” (NBR ISO 9000:2005). 

“A abordagem do Sistema de Gestão de Qualidade incentiva as 

organizações a analisar os requisitos do cliente, definir os processos que 

contribuem para a obtenção de um produto que é aceitável para o cliente 

e manter esses processos sob controle. Um Sistema de Gestão de 

Qualidade pode fornecer a estrutura para melhoria continua com o 

objetivo de aumentar a probabilidade de aumentar a satisfação do cliente 

e outras partes interessadas. Ele fornece confiança à organização e a seus 

clientes de que ela e capaz de fornecer produtos que atendam aos 

requisitos de forma consistente.” (NBR ISO 9000:2005). 
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A Organização Internacional de Normalização (ISO) dá sua contribuição para a 

administração de empresas por meio da elaboração de normas, que estabelecem parâmetros e 

indicam ferramentas para uma gestão profissional. Estas normas aplicam-se a organizações, de 

qualquer porte ou setor, que pretendam melhorar a sua gestão interna e processos operacionais. 

Os benefícios oriundos da implementação das normas da “família” ISO 9000, que trata dos 

critérios de qualidade, são diversos, garantindo que os produtos e serviços oferecidos pela 

empresa que o adota são seguros e confiáveis, o que é traduzido em satisfação do cliente, além 

de reduzir custos, minimizar desperdícios e falhas e aumentar a produtividade. No trabalho, as 

referências a essas normas serão representadas como NBR ISO, tendo em vista que trabalhar-se-

á com a versão traduzida das mesmas.  

Embora pertençam a uma mesma “família” de normas, a NBR ISO 9000 e a NBR ISO 

9001 se diferem na abordagem ao tema que têm em comum: enquanto a primeira descreve os 

fundamentos de sistemas de gestão de qualidade e estabelece a terminologia para estes sistemas, 

a segunda especifica os requisitos para um sistema de gestão de qualidade, onde uma 

organização precisa demonstrar sua capacidade para fornecer produtos que atendem os requisitos 

do cliente e os requisitos regulamentares aplicáveis, e objetiva aumentar a satisfação do cliente. 

A NBR ISO 9001:2015 identifica cada um dos requisitos para a obtenção da certificação 

em qualidade. Baseada em sete princípios de gestão da qualidade, a norma prega que qualquer 

empresa que consolidar estes pilares estará apta a gerar valor perante seus clientes: 

1. Foco no cliente: atender as expectativas deve ser o foco da gestão de qualidade, o 

que também contribuirá para uma consolidação da empresa no mercado em longo 

prazo; 

2. Liderança: ter um rumo bem definido e respeitado por todos os envolvidos é 

essencial para o sucesso; 

3. Engajamento das pessoas: trabalhadores competentes, qualificados e dedicados 

nas atividades desempenhadas; 

4. Abordagem do processo: assegurar que os trabalhadores entendem as atividades 

realizadas individualmente e como um sistema melhora a eficiência da produção; 
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5. Melhoria: manter o foco na melhoria contínua dos processos, adequando-se a 

novas realidades e corrigindo falhas pré-existentes para atingir melhores 

resultados; 

6. Decisão baseada em evidências: realizar análise de dados para a tomada de 

decisões; 

7. Gestão de relacionamento: identificar parceiros importantes para a atividade da 

empresa e manter contato comercial favorável. 

Essa última versão da NBR ISO 9001 também realça a importância de se analisar e 

monitorar fatores internos e externos que sejam relevantes para seu posicionamento estratégico e 

que afetem a capacidade de alcançar os resultados esperados para um sistema de gestão de 

qualidade. Desta forma seria possível potencializar efeitos desejáveis, prever e reduzir o impacto 

de efeitos indesejáveis e alcançar a melhoria.  

“Oportunidades podem levar à adoção de novas práticas, lançamento de 

novos produtos, abertura de novos mercados, abordagem de novos 

clientes, construção de parcerias, uso de novas tecnologias e outras 

possibilidades desejáveis e viáveis para abordar as necessidades da 

organização ou dos seus clientes.” (ISO 9001:2015). 

Deve-se salientar que nem todos os pesquisadores concordam com os efeitos positivos 

trazidos pela adoção das normas da série ISO 9000. Tendo em vista a natureza diferenciada do 

produto da indústria de construção, discute-se até mesmo a possibilidade de se padronizar seus 

processos. Ademais, a forma generalizada dos textos das normas ISO abre espaço para uma 

variedade de interpretações, usos e impactos das mesmas em diferentes empresas e países, 

dificultando sua aferição e monitoramento (CHINI e VALDEZ, 2003). 

O trabalho de Poksinska et al. (2006) concluiu, por meio de um estudo de caso realizado 

em pequenas organizações que implementaram a versão anterior da ISO 9001, que na maioria 

dos casos a norma é tida como ferramenta para gerenciar processos, mas apenas para controlar 

documentos e demais burocracias, atingindo desta forma pequenos benefícios internos em 

detrimento de todos os ganhos externos que seriam tangíveis numa aplicação adequada da 
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mesma. Em suma, a maior parte das empresas perdeu grandes oportunidades de agregar 

melhorias aos seus processos produtivos e relações com clientes e mercado. 

No Brasil, o interesse da indústria da construção pela gestão de qualidade surgiu na 

década de 1980, trazendo consigo seus mecanismos e ferramentas de análise (COSTA, 2003). 

Dado o peso do setor para a economia do país, é crescente a importância e a quantidade de 

pesquisas relacionadas a não conformidade de seus produtos e serviços (ROCHA, 2007). 

O progressivo destaque dado à qualidade no sistema produtivo levou à mobilização do 

mercado de construção civil, o que culminou com a formulação de iniciativas como o Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), tomada do Governo Federal para 

promover qualidade e produtividade no setor. Seus conceitos são oriundos da norma ISO 

9001:2000, contendo adaptações e adições para a prática na construção. 

A adesão ao PBQP-H confere à empresa a possibilidade de financiamento por instituições 

de crédito públicas e participação em licitações e programas como o “Minha Casa Minha Vida”. 

Para isto, deve-se comprovar, por meio de auditoria externa, a adequação progressiva a diversos 

padrões de qualidade.   

Embora atentas à necessidade de se qualificar a produção por meio de aperfeiçoamento 

de seus processos, empresas do ramo têm demonstrado dificuldades nessa evolução, tendo em 

vista que algumas características inerentes à construção tornam a aplicação de teorias modernas 

de gestão da qualidade mais laboriosa. Para Koskela (2000), a variabilidade, complexidade, 

baixa transparência, interconectividade e dependência entre seus elementos tornam qualquer 

análise mais complexa que em outros setores da indústria. Souza (1996) menciona outros fatores 

negativos, como a característica nômade da indústria de construção, sua produção única e não em 

série e uso de mão-de-obra intensiva e pouco qualificada. Todos esses elementos, se não 

mitigados, contribuirão para constates perdas na produção (KOSKELA, 2000; SOUZA, 1996). 

Estudos mais recentes foram capazes de apontar com maior clareza os principais 

obstáculos enfrentados na implantação de Sistemas de Gestão de Qualidade em empresas 

construtoras. Depexe e Paladini (2007) chegaram a esses dados por meio de entrevistas com 

representantes de diversas empresas que já completaram o ciclo de implementação do programa, 
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na qual as construtoras pontuavam o grau de objeção às mudanças propostas pelo PBQP-H. A 

Figura 2.1.1 apresenta, em ordem decrescente, as maiores dificuldades para a adoção das 

propostas do PBQP-H. 

 

Figura 2.1.1: As dificuldades enfrentadas durante a implantação do PBQP-H. 

(DEPEXE e PALADINI, 2007). 

Sendo a qualidade um ponto chave para realização de projetos de construção focados na 

melhoria contínua, existe a necessidade de se aplicar ferramentas para sua gestão. As ferramentas 

de qualidade têm a função de definir, localizar, mensurar e hierarquizar as falhas em importância 

ou impacto no desempenho de uma atividade.  

São muitos os trabalhos encontrados na literatura acadêmica que abordam todo o 

contexto da qualidade no âmbito industrial. Dale (2007) indica diretrizes práticas para sua 

implementação, Heravitorbati et al (2011) enfatizam sua importância para o andamento de 

construções e Chinweude (2013) propôs alguns aspectos que determinam sua presença no setor.  

Desta forma, dada a relevância do tema e o interesse de empresas no assunto, os 

próximos subitens apresentam ferramentas de gestão úteis para o setor de construção civil. 
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2.1.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe, o Diagrama 

de Ishikawa é um recurso simples e útil no controle de qualidade. A ferramenta representa 

graficamente a análise de fatores de influência (causas) sobre um determinado problema (efeito), 

fragmentando assim uma falha ou processo considerado complexo em partes mais simples e, 

portanto, controláveis (WILLIANS, 1995; TUBINO, 2000; MIGUEL, 2006). A partir destas 

divisões são levantados agentes envolvidos, que são separados em seis categorias principais: 

máquinas, métodos, materiais, mão de obra, meio ambiente e medidas (CAMPOS, 1999). 

Ainda segundo Willians (1995), “um Diagrama de Espinha de Peixe pode contribuir para 

ilustrar como vários problemas produzem efeitos e vice-versa”, tornando possível a identificação 

das principais mazelas do processo estudado para atacá-las da forma mais adequada. Assim, 

consiste num importante recurso pedagógico para estudantes e pesquisadores, ou ainda para 

gerentes em discussões com seus colaboradores sobre as possíveis causas dos problemas com a 

qualidade.  

Para Godoy (2001), uma forma eficaz de investigação das causa de um problema é a 

realização de um brainstorming, levantamento organizado de ideias a partir de uma dinâmica de 

grupo (HOLANDA; PINTO, 2009). 

Para Werkema (1995), a execução do diagrama deve seguir as seguintes etapas: 

1) Definir o problema a ser estudado; 

2) Estudar o alvo de análise por observação e documentação; 

3) Realizar um brainstorming com todos os indivíduos envolvidos; 

4) Organizar as informações em causas principais, secundárias e terciárias, 

eliminando o que for desnecessário ou sem relação direta com o objeto de estudo; 

5) Montar o diagrama. 

A Figura 2.1.1.1 ilustra um Diagrama de Ishikawa, elaborado com o intuito de se 

encontrar e corrigir as principais causas de erros na concretagem de lajes em um canteiro. 



 

 

15 

 

 

 

Figura 2.1.1.1: Diagrama de Ishikawa. (CARRION, 2005). 

 

Na prática, o Diagrama de Ishikawa possui diversas possibilidades de aplicação, seja no 

setor de construção civil ou qualquer outra área do conhecimento. Carrion (2005) o empregou 

em seu estudo de caso voltado a falhas em empreendimentos habitacionais. Bazoni, et. al (2015) 

e Holanda (2009) lançaram mão da ferramenta para otimizar o modelo de gestão e o controle de 

estoque em  indústrias de diferentes setores, e Oliveira et. al (2010) utilizaram o instrumento 

para realizar uma análise ergonômica do trabalho (AET) em uma usina hidrelétrica.  

2.1.2 DIAGRAMA DE PARETO 

Desenvolvido pelo economista italiano Vilfredo Pareto no século XIX, o Diagrama de 

Pareto constitui uma das sete ferramentas básicas da gestão de qualidade (ROCHA, 2007). 

Assim como Ishikawa, seu trabalho possibilitou relacionar causas e efeitos de determinado 
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fenômeno, permitindo ainda hierarquizar os dados por ordem de importância e, assim, encontrar 

os fatores que causam a maior parte dos problemas e formular medidas corretivas (CUNHA, 

2010). 

Sua elaboração é simples, bastando agrupar os dados considerados em ordem decrescente 

e, em seguida, traçar uma curva com a porcentagem acumulada de ocorrência (CUNHA, 2010). 

A Figura 2.1.2.1 apresenta o resultado do uso da ferramenta por Silva (2011), que lançou mão da 

mesma para definir o produto com maior número de defeitos detectados e seu impacto no total de 

falhas, permitindo assim a tomada de ações corretivas voltadas a um menor número de itens, mas 

ainda com resultados satisfatórios.  

 

Figura 2.1.2.1: Diagrama de Pareto. (SILVA, 2011). 

Apesar de originalmente ter sido utilizado por um economista para avaliar a concentração 

de riqueza em uma região, o Diagrama de Pareto hoje é amplamente utilizado em análises 

diversas. Oliveira et. al (2010) empregam-no, juntamente com outras ferramentas do controle de 

qualidade, para formular propostas visando um aumento de eficiência na indústria de construção 

civil, e Silva (2011) recorreu à ferramenta para encontrar as principais falhas na operação de uma 

indústria. 
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2.1.3 FLUXOGRAMA 

Para atividades realizadas em obras, dada a complexidade dos elementos envolvidos e 

demais características adversas de construções, como mencionado anteriormente, a análise a ser 

feita pode ser complexa e dispendiosa, e uma eventual transmissão de informações exigiria 

tempo e interpretação aos comunicantes. Uma alternativa para sintetizar dados e simplificar a 

representação desejada seria a utilização de um fluxograma. 

Segundo Peinado (2007), fluxogramas são empregados por gestores e pesquisadores das 

mais diversas áreas. O autor define a ferramenta como uma representação gráfica da sequência 

dos passos de um trabalho, utilizando para isto símbolos variados, cada qual com seu significado 

operacional. Sua aplicação permite visualização instantânea do grande quadro e uma rápida 

assimilação dos dados. A Figura 2.1.3.1 apresenta uma lista de símbolos utilizados em 

fluxogramas e seus respectivos significados. 

 

Figura 2.1.3.1: Relação de símbolos utilizados em fluxogramas. (PEINADO, 2007). 
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Na prática, os fluxogramas são empregados em grande escala no registro de processos 

industriais e na representação/sintetização de pesquisas. 

2.2 SISTEMA DE CONSTRUÇÃO ENXUTA 

A filosofia Lean teve sua origem nas fábricas da Toyota no período pós-Segunda Guerra 

Mundial, quando era necessário reduzir ao máximo os custos de produção devido à escassez de 

recursos. Para isto, decidiu-se por eliminar quaisquer formas de desperdício, melhorando sua 

eficiência e a qualidade do produto final (WOMACK e JONES, 2003). 

Para Womack et. al (1990), tal objetivo seria alcançado em um sistema de gerenciamento 

que preza por baixos níveis de estoque, produção em pequenos lotes, tomada de ações 

preventivas e fabricação apenas do necessário (just-in-time) a partir da detecção de demanda 

(produção puxada). A Figura 2.2.1 ilustra a diferença da ordem de atividades entre os sistemas 

puxado e empurrado, bem como a ação que inicia o processo de produção em cada modal. 

 

Figura 2.2.1: Os sistemas de produção puxada e empurrada. Autoria própria.  

O sistema de construção enxuta (Lean Construction) nasce como uma adaptação desses 

conceitos para a realidade de sua indústria, sendo hoje amplamente utilizado por empresas ao 

redor do mundo. Seus onze princípios para melhoria de fluxo de processo são, de acordo com 

Koskela (1992): 

1. Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor, uma vez que muitas 

tarefas executadas consomem tempo, espaço, matéria-prima e mão de obra 

sem o objetivo de transformá-los no produto requerido pelo cliente; 
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2. Aumentar o valor do produto, considerando para isto as necessidades dos 

clientes, sendo estes internos (executores das tarefas posteriores) ou externos 

(compradores). Segundo o autor, a filosofia convencional de produção 

direciona as medidas para uma máxima redução de custos, relevando os 

interesses dos clientes e perdendo a oportunidade de otimizar os processos. 

Este princípio prega o planejamento de cada etapa do fluxo produtivo, 

definindo seus interessados e cumprindo, sempre que possível, seus 

requerimentos; 

3. Reduzir as variabilidades existentes no processo produtivo (matéria-prima, 

tempo de execução) e do produto final, uma vez que procedimentos 

padronizados consomem menos recursos e que, para o cliente, um produto 

uniformizado apresenta melhor qualidade; 

4. Reduzir o tempo do ciclo, ou seja, a soma dos prazos gastos com transporte, 

estocagem, execução e inspeção para a construção de determinado item. A 

aplicação deste princípio leva a vários benefícios para a administração, como 

redução de paradas na produção devido a ordens de mudança e da 

necessidade de previsão de demanda futura; 

5. Simplificar o processo por meio da redução do número de etapas e de 

componentes do produto, tendo em vista que a maior complexidade do 

método torna o custo final mais elevado; 

6. Aumentar a flexibilidade de saída, permitindo assim atender melhor às 

necessidades dos clientes sem aumentar os custos de produção; 

7. Aumentar a transparência do processo, o que leva a uma facilitada 

identificação de falhas no processo e eventual correção; 

8. Focar o controle no processo como um todo, não em suas partes, buscando 

entregar o produto dentro do prazo, orçamento e qualidade acordada; 

9. Promover a melhoria contínua através da constante redução de desperdício e 

valorização do produto; 
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10. Equilibrar melhorias de fluxo e de conversões, ou transformação de recursos 

em valor econômico; 

11. Aplicar o benchmarking, que consiste na assimilação de procedimentos e 

técnicas positivas advindas do meio externo. 

O Quadro 2.2.1 lista uma série de medidas que permitem a implementação do Lean 

Construction em um canteiro. Com sua inspeção é possível perceber que os princípios 

apresentados por Koskela são integrados e complementares, uma vez que diversas medidas 

satisfazem a vários princípios defendidos pelo autor. 

Quadro 2.2.1: Medidas para a implementação do Lean Construction. (Adaptação de 

KOSKELA, 1992). 

PRINCÍPIOS MEDIDAS 

Reduzir a parcela de atividades 

que não agregam valor 

Melhor planejamento e entendimento do processo produtivo 

Adequação do layout do canteiro 

Medição do desempenho das atividades 

Aumentar o valor do produto 

Inspeções internas para garantir o padrão de entrega de um serviço 

Implementação de um sistema de gestão de qualidade 

Análise de requisitos de clientes externos 

Reduzir as variabilidades 

Padronização de procedimentos 

Utilização de ferramentas que permitam a homogenização de 

serviços 

Modulação de matéria-prima e de produtos 

Comprometimento da equipe 

Reduzir o tempo do ciclo 

Implementação do just-in-time 

Redução de variabilidades 

Adequação do layout do canteiro 

Simplificar o processo produtivo 
Padronização de materiais, ferramentas e procedimentos 

Utilização de componentes pré-fabricados 

Aumentar a flexibilidade de saída 

Lotes proporcionais à demanda 

Possibilitar a customização do produto 

Treinamento de funcionários para diversas tarefas 

Focar o controle no processo 

global 

Identificação de desperdícios 

Atenção aos aspectos principais do planejamento 

Promover a melhoria contínua 

Medir e monitorar as melhorias 

Introdução de atividades corretivas e preventivas, atuando nas 

causas principais das falhas 
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Implementação de um sistema de gestão de qualidade 

Atribuir obrigação de melhoria aos trabalhadores e promover 

recompensas por metas atingidas 

Incluir a busca por melhorias no controle 

Equilibrar melhoria de fluxo e de 

conversões 

Organização de estoque e fluxo de materiais 

Mapeamento dos processos e identificação de seus requisitos para 

cada estágio 

Aplicar o benchmarking 

Formação de parcerias 

Troca constante de informações 

Entendimento dos processos  
 

Existem diversos exemplos de estudo quanto à implementação do Lean em obras no 

Brasil. Lunguinho (2012) realizou uma análise da aplicação dos princípios em uma obra no 

Distrito Federal. Kurek et. al (2013) desempenharam uma intervenção num canteiro, onde 

empregaram os conceitos Lean e obtiveram resultados positivos. Todavia, não foram 

encontrados estudos acadêmicos sobre os resultados quantitativos da aplicação dessa teoria, 

sendo as principais verificações de resultados reais atribuídas de empresas privadas que se 

posicionam na vanguarda da filosofia no Brasil. 

O tópico seguinte tratará de duas ferramentas que ajudam na implantação do Lean 

Construction: o sistema Last Planner e o Kanban. A escolha das ferramentas ocorreu juntamente 

com a determinação do problema central encontrado no canteiro alvo de estudo, de forma a 

possibilitar a correção dos mesmos.  

2.2.1 SISTEMA LAST PLANNER 

Desenvolvido nos Estados Unidos pelos engenheiros Greg Howell e Glenn Ballard, o 

Sistema Last Planner (LPS) é uma ferramenta de planejamento e controle de produção (PCP), o 

qual pode ser descrito como o agregado de planejamento de ações, controle de materiais e de 

carga de trabalho e gerenciamento de serviços (BERTRAND et. al, 1990).  

O LPS busca, acima de tudo, amenizar as variações nos fluxos de trabalho, desenvolver 

um planejamento minucioso e reduzir as incertezas relacionadas às operações construtivas 

(HAMZEH e BERGSTROM, 2010; MOURA, 2008), o que permite reduzir custos e prazos 

relacionados à execução do empreendimento. (BALLARD, 1994). 
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Como uma ferramenta do sistema de Construção Enxuta, que por sua vez preza pela 

redução de desperdícios e gastos desnecessários, o início de uma atividade e liberação de seus 

insumos ocorre quando é constatada uma demanda pela mesma, seu pré-requisito for concluído e 

todas as restrições ou obstáculos forem removidos, agregando maior previsibilidade e 

confiabilidade ao processo. Desta forma, fica garantida a qualidade do produto desde montante, o 

que proporciona economia final com conferência e possíveis retrabalhos (BONI et. al., 2014; 

BALLARD, 1999; BALLARD, 2000). 

Sua eficácia na melhora da produtividade tem sido provada pelos canteiros que lançaram 

mão de suas técnicas e procedimentos (BALLARD; HOWELL, 1998), e seus conceitos têm sido 

difundidos em diversos países pelo International Group for Lean Construction, “rede de 

pesquisadores em arquitetura, engenharia e construção (AEC) que buscam uma renovação 

contínua da prática, educação e pesquisa na construção civil frente aos desafios crescentes 

enfrentados.” (International Group for Lean Construction, 2016). 

2.2.1.1 DESAFIOS DO LPS 

É possível, ainda, enumerar os principais obstáculos para a realização de um 

planejamento adequado, dentro dos princípios do Sistema Last Planner (BALLARD, 1994): 

1. O foco da gestão voltado ao controle de questões diretamente relacionadas à 

rentabilidade, como custos, em detrimento da busca por avanço ou melhoria dos 

processos; 

2. A falta de sistematização do planejamento, que muitas vezes fica baseado apenas 

nas habilidades e talentos do(s) indivíduo(s) que tem a responsabilidade de 

planejar; ao indivíduo ou grupo responsável pela atribuição de tarefas específicas 

é dado o nome de Last Planner; 

3. O foco do planejamento no agendamento e cumprimento de prazos, enquanto o 

planejamento em nível de equipe técnica é negligenciado; o papel do Last 

Planner é remover obstáculos produtivos para que seja possível realizar as tarefas 

agendadas para determinado período, ou seja, ligar o que deveria (should) e o que 
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será feito (will) através da eliminação de quaisquer empecilhos que 

possivelmente limitariam a produção (can); 

4. A falta de medição do desempenho do sistema de planejamento; muitas 

construtoras adotam um sistema em que não é aferido o percentual de planos 

concluídos (PPC) e, desta forma, não é possível avaliar a eficácia do 

planejamento feito, seja para a correção da sequencia de tarefas, quantidade de 

trabalho agendado, cumprimento da atividade predecessora, disponibilidade de 

recursos, etc. 

5. As falhas do planejamento não são analisadas para identificar e agir sobre suas 

causas. 

2.2.1.2 PLANEJAMENTO NO LPS 

Ballard e Howell (1998) caracterizam a aplicação do método LPS em três etapas com 

funções distintas: mestre (inicial), médio (lookahead) e curto prazo (commitment). Apesar dessa 

divisão de estágios e funções no planejamento, todas apresentam como ponto central o 

Planejamento de Métodos, no qual seria especificado como o trabalho deve ser executado, em 

nível de detalhamento progressivo com a redução de prazo (BALLARD e HOWELL, 1998). 

O planejamento mestre, de longo prazo, abrange todo o período de atividades para a 

construção de um empreendimento, criando as restrições necessárias para a execução do projeto 

dentro dos parâmetros estabelecidos e forçando todos os envolvidos a respeitá-los. Segundo 

Mendes Jr. e Heineck (1998), esta fase seria responsável pela produção de cronogramas, 

definindo o ritmo das atividades que constituem as grandes etapas construtivas (estrutura, 

alvenaria, revestimento, etc), de orçamentos, estudos de viabilidade e estimativas de custos, os 

quais coordenariam o andamento dos serviços de acordo com o fluxo de recursos financeiros.  

Cabe ainda a esse nível de planejamento a definição da estratégia de ataque à obra, 

sequência de atividades estabelecida de forma a eliminar possíveis interferências, permitindo 

melhora dos fluxos de trabalho, materiais e mão de obra. Para isto, podem ser utilizadas 

ferramentas de gerenciamento como PERT, linha de balanço e diagramas de Gantt, nas quais 
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estão especificadas informações a respeito do início e do fim das atividades, além da relação 

entre serviços distintos (MENDES JR. e HEINECK, 1998). 

O plano mestre deve ser atualizado periodicamente, em função de mudanças no 

andamento da obra, motivadas por atrasos ou adiantamentos na execução, mudanças no fluxo de 

receitas, ou por outros fatores. 

Por sua vez, o planejamento de médio prazo engloba os trabalhos de aproximadamente 4 

semanas e busca vincular as metas fixadas no planejamento mestre com aquelas designadas ao 

curto prazo, segmentando os serviços nos lotes em que deverão ser executados, de acordo com 

o zoneamento estabelecido (FORMOSO et at., 1999). Seu principal objetivo é a realização do 

ajuste e detalhamento dos planos produzidos anteriormente, compatibilizando os recursos 

disponíveis, a capacidade de produção das equipes e o cumprimento de prazos e custos 

(BALLARD, 1997).  

Outra função importante do lookahead planning é a eliminação sistemática de obstáculos, 

reduzindo assim a viabilidade nos fluxos de trabalho. Para isso, cada pacote de trabalho deve 

passar por análise para levantamento de possíveis restrições, que devem ser registradas para 

garantir sua correção. Após esse procedimento, deverá ser feita a divisão do serviço para o plano 

de curto prazo (FORMOSO et al, 1999). 

Segundo Ballard (1997), alguns exemplos dessa diretriz são: escolha da melhor sequencia 

de trabalho, identificação facilitada da carga de trabalho e recursos necessários e identificação de 

operações que podem ser executadas de maneira conjunta entre diferentes equipes de produção. 

Finalmente, o planejamento de curto prazo tem como função ligar tarefas e 

compromissos aos grupos responsáveis, após o confronto do que deve ser executado e o que seria 

possível realizar, baseando-se nos recursos disponíveis e no cumprimento de pré-requisitos 

(BALLARD e HOWELL, 1998; GRENHO, 2009). 

O commitment planning deve seguir a mesma linha de eliminação de restrições imposta 

pelo lookahead, buscando extinguir ou reduzir a influência de imprevistos que dificultam a 

execução completa das tarefas (BALLARD e HOWELL, 1997).  Para isso, devem ser feitos 
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pequenos ajustes na sequência de trabalho das equipes de acordo com o cumprimento de tarefas 

antecedentes e com a disponibilidade de mão de obra, materiais e equipamentos.  

A Figura 2.2.1.2.1 traz uma esquematização simplificada do planejamento no sistema 

Last Planner. 

 

Figura 2.2.1.2.1: Planejamento no Sistema Last Planner. Autoria própria. 

 

2.2.1.3 APLICAÇÃO DO LPS 

Uma das iniciativas cruciais do LPS é classificada por Ballard (2000) como a proteção da 

produção (shielding production), que procura incluir nos planos semanais de atividades apenas 

aquelas que tenham todas as suas restrições removidas (insumos, mão-de-obra, equipamentos, 

etc.) e com suas atividades precedentes concluídas. Uma falha na proteção da produção 
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representa o aumento da parcela de atividades que não agregam valor ao processo, pois faria com 

que uma equipe se deslocasse para realizar uma tarefa menos importante naquele momento, 

criando uma falha no fluxo de trabalho (MOURA, 2008). 

A partir da proteção da produção são alcançadas as condições necessárias para a 

fabricação de determinado produto, chamadas de estabilidade básica (MOURA, 2008). Segundo 

o autor, a estabilidade básica é responsável por consolidar o fluxo de produção e ajustar seu 

ritmo. Para tanto, deve-se atuar nos fatores mais influentes do processo produtivo, os quatro M’s: 

mão-de-obra, materiais, máquinas e métodos. 

Para Koskela (2004), o início e/ou a continuidade de execução de uma tarefa sem a 

disponibilidade de todos os recursos necessários e/ou sem a remoção de todas as restrições causa 

erros e perdas, denominadas pelo autor como making-do. Tais perdas podem ser relacionadas à 

origem de outras falhas na produção, como acidentes, problemas de qualidade, retrabalho e falta 

de terminalidade (conclusão de tarefas dentro do prazo e qualidade determinados, sem a 

necessidade de arremates) (FIREMAN et al, 2013; FORMOSO et al, 2011). 

Segundo Koskela (2004), a causa principal de making-do é a variabilidade da produção 

gerada pela indisponibilidade de recursos, o que leva o colaborador a apelar a improvisações 

para concluir a tarefa em curso, o que leva à geração de dois tipos de efeitos: interrupção do 

trabalho ou surgimento de improvisações (FORMOSO et al., 2011).  

A medição da eficácia do método pode ser feita por meio da aferição da percentagem de 

planos concluídos (PPC), que consiste na razão entre o número de tarefas efetivamente 

concluídas pelo número de serviços atribuídos para um determinado período. A partir do 

levantamento do PPC é que será realizada a análise de falhas e tomada de medidas corretivas, 

caso necessário (BALLARD; HOWELL 1998). 

Outro pilar do sistema last planner é a gestão participativa. Tal objetivo é alcançado por 

meio de reuniões periódicas, nas quais devem estar presentes os funcionários que coordenam 

cada frente de trabalho em uma obra, além dos empreiteiros contratados para a realização de 

serviços específicos. Nessas reuniões são discutidas, segundo Ballard (2000), questões referentes 
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a formas de execução, recursos e datas, valorizando sempre a troca de informações entre as 

partes envolvidas (MOURA, 2008). 

O principal efeito da gestão participativa é o maior comprometimento das pessoas 

envolvidas, aderindo verdadeiramente à proposta de trabalho definida pela administração 

(LANTELME e FORMOSO, 2000; SOARES, 2003). 

2.2.2 SISTEMA KANBAN 

A indústria tradicional enfrentou, por muitos anos, problemas relacionados ao estoque. 

Seu controle estava usualmente nas mãos de pessoas que não participavam da linha de produção, 

o que fazia com que fosse estocado material em excesso, gerando custos, ou que faltassem 

insumos para a realização do trabalho, causando a parada da linha produtiva (AGUIAR e 

PEINADO, 2007). 

Além disso, a manutenção de altos níveis de estoque pode fazer com que falhas de 

produção de peças ou etapas do processo, executados interna ou externamente, sejam percebidas 

tardiamente, exigindo que o serviço inteiro seja desfeito e produzido novamente de maneira 

correta. Numa hipótese ainda pior, a falha seria verificada apenas pelo cliente (KNIBERG e 

SKARIM, 2009). 

Com as consequências da Segunda Guerra Mundial, empresários japoneses perceberam 

que era necessário melhorar os índices na indústria, tais como produtividade e custos. Foi então 

que o executivo da Toyota Taiichi Ohno desenvolveu um sistema de controle visual de estoques, 

no qual os próprios operários realizariam a reposição de peças quando percebessem que estas 

estavam por acabar (AGUIAR; PEINADO, 2007). 

Monden (1984) classifica o Kanban como sistema informativo que regula 

harmoniosamente o ritmo de produção em suas diferentes etapas. Assim como o Sistema Last 

Planner, pode-se classificar o Kanban como de produção puxada, visto que a autorização para a 

execução de uma etapa se dá apenas quando sua sucessora requisitar. Possui uma aplicação 

simples, autorregulada e de baixo custo, simplificando a regulação de ritmo de produção e 

descentralizando a gestão da indústria na qual é aplicado (AGUIAR; PEINADO, 2007; 

GRENHO, 2009). 
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2.2.2.1 PREMISSAS DO SISTEMA KANBAN 

Para que funcione de maneira adequada, havendo equilíbrio entre os estoques dos 

processos, fornecedores e consumidores, o Sistema Kanban requer que algumas exigências 

sejam respeitadas (AGUIAR e PEINADO, 2007; GRENHO, 2009): 

1) Limitação de material próximo à linha de construção por delimitação de espaço 

para estoque ou por número de cartões distribuídos; 

2) Manutenção de uma quantidade mínima de insumos próximos à área em que será 

utilizado; a presença de cartões no quadro indica a falta de material ou a 

requisição para a que a produção ocorra em seu estágio anterior; 

3) A execução de uma etapa da linha produtiva deve ocorrer apenas quando 

requisitado; 

4) Peças ou produtos defeituosos nunca devem seguir para a próxima etapa da linha 

produtiva. 

2.2.2.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA KANBAN 

O Kanban tem um funcionamento simples e intuitivo. Primeiramente, é necessário 

compreender a função de cada componente do sistema, conforme enunciado por Aguiar e 

Peinado (2007): 

1) Todas as informações necessárias para a rodagem da linha produtiva devem estar 

contidas no cartão; 

2) O quadro possui colunas correspondentes ao número de agentes envolvidos na 

etapa da produção e linhas coloridas em verde, amarelo e vermelho, indicando a 

urgência pela entrega de novos insumos. Deve necessariamente estar posicionado 

proximamente ao setor de estoques, de forma acessível e de fácil visualização; 

3) O contentor é a estrutura ou espaço no qual a unidade de matéria-prima é 

depositada. 

Cada cartão representa um contentor. O fornecedor, ao providenciar a entrega de seus 

produtos, deve alocar o cartão em seu respectivo contentor. Já um operário, ao retirar um 

contentor de seu local determinado, posiciona o cartão na sua linha do quadro, preenchendo 
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preferencialmente as colunas verdes. Caso estas já estejam ocupadas, passa-se para as colunas 

amarelas e vermelhas. Desta forma, o quadro indica visualmente quantos contentores foram 

retirados do estoque e levados para a produção (AGUIAR e PEINADO, 2007). 

Em seguida, ao ver o quadro preenchido por cartões, o fornecedor saberá quantos 

contentores foram levados e interpretará a informação como uma ordem para produzir uma 

quantidade de peças igual ao número de cartões (AGUIAR e PEINADO, 2007). 

Percebe-se que a velocidade de consumo de lotes na linha de montagem e consequente 

reposição está diretamente relacionada com o número de cartões no quadro, sendo este equilíbrio 

fundamental para a economia de tempo e recursos no processo (AGUIAR e PEINADO, 2007). 

A Figura 2.2.2.2.1 mostra uma adaptação do Sistema Kanban. Percebe-se que há 

urgência no fornecimento de material em alguns setores, tendo em vista a presença de cartões em 

regiões vermelhas. 

 

Figura 2.2.2.2.1: O quadro Kanban. 

(<http://lkxlokmax.blogspot.com.br/2015/02/kanban-e-uma-palavra-japonesa-que.html>. 

Acesso em: 12 de novembro de 2016). 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo visou apresentar a estratégia de pesquisa adotada para alcançar os objetivos 

propostos. Em seguida, foi indicado o delineamento da pesquisa, descrevendo suas etapas e 

ferramentas utilizadas. 

3.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

A fim de atender aos objetivos determinados para o trabalho, a metodologia de pesquisa 

escolhida foi o estudo de caso, que para Prodanov (2013) consiste na coleta e análise de dados 

sobre determinado objeto ou fenômeno dentro de seu contexto de forma a permitir a realização 

de um estudo quantitativo/qualitativo para, então, atingir seu entendimento (YIN, 2001; GIL, 

2010). 

Como metodologia empírica de pesquisa aplicada (BOAVENTURA, 2004), o estudo de 

caso busca empregar um conhecimento para resolver problemas em um caso isolado, podendo 

trazer à tona aspectos inesperados do elemento examinado (YIN, 2001). Para Martins (2006), o 

método orienta a interpretação do problema avaliado e guia o pesquisador a uma solução 

adequada. 

De acordo com Yin (2001), para uma execução bem sucedida do procedimento, é 

necessário equilíbrio intelectual, capacidade de observação e parcimônia quanto à possibilidade 

de generalização dos resultados. O autor também menciona algumas limitações da prática, como 

a falta de rigor metodológico, por permitir que evidências equivocadas sejam consideradas e por 

não barrar uma possível inclinação tendenciosa dos resultados, a dificuldade para a generalização 

dos resultados encontrados, tendo em vista seu caráter de estudo isolado, e a demanda por um 

elevado tempo destinado à pesquisa. 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O delineamento da pesquisa desenvolvida neste trabalho é apresentado na Figura 3.2.1. 

A pesquisa foi dividida em quatro etapas principais: definição do tema, coleta de dados, 

diagnóstico e elaboração de propostas. A revisão bibliográfica foi realizada durante todo o 

processo de construção do trabalho conforme o andamento da pesquisa, focando nas falhas 
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encontradas e soluções possíveis para estas para proporcionar melhor fundamentação teórica ao 

pesquisador.  

 

Figura 3.2.1: O delineamento da pesquisa. Autoria própria. 
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3.3 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO ESTUDO DE CASO 

Segundo Gil (2010), diferentemente de outras formas de pesquisa, não há consenso entre 

os pesquisadores sobre as etapas a serem seguidas no desenvolvimento do estudo de caso. Desta 

forma, foram definidos seus estágios de forma a melhor atender as necessidades do pesquisador, 

deixando-o confortável com o andamento dos trabalhos e facilitando a coleta e análise de dados, 

baseando-se ainda nas indicações de trabalhos conceituados. As etapas seguidas pelo presente 

trabalho são: definição do tema, coleta de dados, diagnóstico e elaboração de propostas.  

De acordo com o autor, a fase de definição do tema deve decorrer de um processo de 

reflexão, afastando-se de uma simples escolha de tópico aleatório ou fruto de interesse pessoal 

do pesquisador e garantindo motivação para a definição do objeto de estudo estritamente 

racional. 

Para Gil (2010), a coleta de dados deve lançar mão de diversas formas e técnicas 

diferentes para que então a convergência ou divergência das informações levantadas orientem o 

trabalho do pesquisador, evitando subordinação à subjetividade e conferindo validade ao estudo. 

 A fase de diagnóstico é, segundo o autor, a que mais carece de sistematização 

metodológica, abrindo espaço para possíveis interpretações equivocadas oriundas de opiniões, 

conhecimentos ou certezas prévias do pesquisador. Portanto, deve-se ressaltar a importância da 

imersão do investigador em referências bibliográficas com vista em evitar especulações no 

momento de análise. Finalmente, a elaboração de propostas é a fase mais flexível (GIL, 2010), 

ficando a cargo do pesquisador até mesmo o nível de formalidade do texto final. 

Os tópicos principais apresentados pela Figura 3.2 serão exibidos em negrito nos subitens 

posteriores. 
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3.3.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

A primeira etapa da pesquisa teve como objetivo principal a familiarização do 

pesquisador com todos os elementos que envolvem a construção de um edifício residencial para 

que, assim, possa ser definido o foco de investigação das etapas posteriores.  

Com esse propósito em mente, os primeiros meses de acompanhamento da obra foram 

dedicados à observação e registro do canteiro. A relação e diálogo com diversos 

colaboradores, especialmente com a administração de campo (encarregados, técnicos e mestre de 

obra), foi muito importante durante este período, pois são os indivíduos mais adequados para 

instruir o pesquisador quanto às atividades realizadas, seus processos de execução, rotina de 

trabalho e obstáculos enfrentados para a adequação dos serviços. 

O pesquisador teve, nesse estágio da pesquisa, seu primeiro contato prático com o 

planejamento de uma obra. O mesmo participou, sempre que possível, das reuniões mensais de 

formulação de meta, praticadas pelo engenheiro responsável pela obra e pelo diretor da 

construtora, e das reuniões semanais, das quais participam todos os membros da administração. 

Também foi feita a análise de documentos e projetos, com a finalidade de alcançar o maior 

conhecimento sobre o empreendimento sendo concebido. 

Por fim, foi feito um vasto registro fotográfico abrangendo todos os pontos 

mencionados neste item. No final desta etapa o pesquisador deverá ser capaz de identificar as 

primeiras falhas no empreendimento, sejam elas de execução, comunicação ou planejamento, o 

que ajudará a direcionar os trabalhos dos próximos estágios da pesquisa. 

3.3.2 COLETA DE DADOS 

A segunda etapa da pesquisa foi iniciada assim que o pesquisador considerou ter atingido 

um nível satisfatório de entendimento do ambiente analisado, o que permitiu que o mesmo 

coletasse os dados necessários e os avaliasse de forma assertiva. 

A primeira iniciativa tomada para a coleta de dados foi a realização de entrevistas semi-

estruturadas com os colaboradores da administração de campo (mestre de obra, técnico de 

edificações e encarregados). A formulação das questões foi baseada nos diálogos e trocas de 
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informações ocorridas na etapa anterior, focando em aspectos práticos de cada atividade 

realizada no canteiro, no registro de falhas de execução e nos obstáculos e dificuldades 

enfrentadas por estes funcionários no seu dia-a-dia de trabalho. Estes indivíduos foram 

abordados individualmente e estiveram livres para trazer a tona quaisquer aspectos negativos dos 

serviços que coordenam. 

As questões feitas aos colaboradores supracitados foram: 

1. Quais as principais dificuldades enfrentadas na obra? 

2. Qual falha mais afeta negativamente as atividades que você controla? 

3. Na sua opinião, como esses erros podem ser corrigidos? 

4. Qual o motivo da alta dependência de orientação pelos colaboradores para que as 

atividades sejam executadas conforme o esperado? 

5. No geral, qual o nível de evolução da construtora ao longo dos anos? Como esta 

evolução foi alcançada? 

 

O segundo ato do levantamento de dados foi a observação do canteiro como um todo e 

registro de quaisquer tipos de falhas. Para isto, o pesquisador frequentou todas as frentes de 

trabalho a fim de flagrar a maior quantidade possível de inconformidades e registrá-las em um 

bloco de notas, sendo posteriormente transferidas para um arquivo informatizado que contém os 

dados adquiridos em datas anteriores. As informações obtidas desta forma foram então 

agrupadas, organizadas e numeradas para facilitar a utilização em procedimentos posteriores. 

A terceira medida tomada nesta etapa da pesquisa foi a realização de uma entrevista com 

a arquiteta responsável pela obra. Este procedimento teve foco voltado para aspectos 

gerenciais, como a adoção de um sistema de gestão de qualidade, conquista de certificados, 

forma como é feito o controle de qualidade, treinamento de colaboradores e atribuição de 

responsabilidades e interesse da empresa de executar seus empreendimentos de acordo com as 

diretrizes passadas pela alta direção. 

 O quarto passo tomado dentro desta etapa foi a realização de um brainstorming com o 

engenheiro responsável pelo empreendimento, no qual serão debatidos aspectos como falhas de 
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execução e suas causas, assim como principais obstáculos enfrentados pela empresa em sua 

busca pela efetiva implementação de diretrizes passadas pela alta direção. Na mesma ocasião 

também foi elucidada a forma como é executado o planejamento a médio e curto prazo, quem é 

responsável por essa atividade e a quem seu resultado é apresentado.  

3.3.3 DIAGNÓSTICO 

A etapa de Diagnóstico foi iniciada assim que o pesquisador considerou ter dados 

suficientes para analisar, embora não tenha se impedido de buscar alguma informação adicional 

em campo quando considerou necessário.  

Durante esta fase o pesquisador focou seus esforços na identificação do problema, 

objetivo este atendido por meio da interpretação dos dados obtidos previamente. Todo o processo 

foi acompanhado por reflexão e longa imersão em fontes bibliográficas, evitando assim a simples 

escolha de um objeto de estudo aleatório (GIL, 2010). Respeitando essa orientação, o 

pesquisador buscou aprofundar seus conhecimentos no tema alvo de análise por meio da 

leitura de livros e artigos. 

Posteriormente, todas as informações obtidas em fases anteriores foram agregadas e 

avaliadas qualitativa e quantitativamente e, apoiado nos conceitos apresentados pela Construção 

Enxuta, identificou-se a “falha central”, a qual impacta o maior número de atividades 

problemáticas e será alvo das propostas de mudanças trazidas como resultado do trabalho.  

3.3.4 ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS 

Última etapa da metodologia definida para este trabalho, a Elaboração de Propostas foi 

feita sobre o diagnóstico da falha central, buscando assim causar maior impacto benéfico em 

uma possível implementação destas. O pesquisador deverá criar propostas factíveis, baseadas 

nos conceitos apresentados na revisão bibliográfica e inspiradas em tomadas de decisões 

similares. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Com o intuito de obter melhores resultados, foram utilizadas, durante as etapas do estudo 

de caso, várias fontes de evidência. No Quadro 3.4.1 serão apresentadas as etapas da 

metodologia adotada, as ferramentas utilizadas por cada uma e quais objetivos buscou-se 

alcançar com suas aplicações. 

Quadro 3.4.1: Instrumentos de pesquisa. Autoria própria. 

Etapa Ferramentas Objetivo 

Definição do Tema 

Observação direta 
Familiarização com o 

canteiro e contexto da obra 
Registro fotográfico 

Análise de documentos 

Coleta de Dados 
Entrevista Levantamento de falhas 

gerais Brainstorming 

Diagnóstico 

Sistema de Gestão de 

Qualidade Definição da falha central 

Construção Enxuta 

Elaboração de 

Propostas 

Sistema de Gestão de 

Qualidade 
Elaboração de propostas para 

a correção da falha central 
Construção Enxuta 
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo será apresentado o andamento da pesquisa, bem como a obtenção dos 

dados necessários para o cumprimento dos objetivos propostos. Posteriormente, será feita a 

análise dos dados levantados, por meio do conteúdo apresentado na Revisão Bibliográfica, 

permitindo a chegada a conclusões e a elaboração de propostas.  

4.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

Conforme sugerido pela metodologia, o pesquisador iniciou suas atividades pela 

familiarização com o ambiente da obra, colaboradores presentes e suas funções e atividades 

realizadas. O Quadro 4.1.1 apresenta a lista completa de colaboradores pertencentes à 

administração da obra, bem como suas respectivas funções. 

Quadro 4.1.1: Relação de cargos e respectivas funções dentro da Obra M. Autoria 

própria. 

CARGO FUNÇÃO 

Diretor Execução de planejamento de longo e médio prazo 

Engenheiro/Gerente 

Fechamento de contratos; Execução de planejamento em 

todos os níveis; Outorga de responsabilidades; Controle de 
cronograma e orçamento; Acompanhamento de execução de 

todos os serviços; Supervisão de produtividade e qualidade 

de seus colaboradores. 

Arquiteto Supervisão do sistema de gestão de qualidade. 

Técnico de Edificações 

Acompanhamento de execução de todos os serviços; 

Conferência de projetos; Alimentação do sistema de gestão 
de qualidade; Coordenação de equipes de trabalho; 

Recebimento de serviços; Pagamento de empreiteiras; 

Acompanhamento de clientes. 

Técnico de Segurança Garantia de segurança no canteiro. 

Mestre de Obra 
Acompanhamento de execução de concretagens e demais 

serviços; Coordenação de equipes de trabalho. 

Encarregado de Armação 

Conferência e execução de projetos de armação; 

Coordenação de equipes de trabalho; Acompanhamento de 
execução de armação. 

Encarregado de Alvenaria Conferência e execução de projetos de alvenaria; 
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Coordenação de equipes de trabalho; Acompanhamento de 
execução de alvenaria. 

Encarregado de Revestimento 
Acompanhamento e execução de revestimentos, pinturas e 

acabamentos; Coordenação de equipes de trabalho. 

Encarregado de Instalações Elétricas 
Conferência e execução de projetos de instalações elétricas; 
Coordenação de equipes de trabalho; Acompanhamento de 

execução de instalações elétricas. 

Encarregado de Instalações Hidráulicas 

Conferência e execução de projetos de instalações 

hidráulicas; Coordenação de equipes de trabalho; 

Acompanhamento de execução de instalações hidráulicas. 

Apontador Gestão do setor de recursos humanos. 

Almoxarife 
Gestão e organização do almoxarifado; Compra de 
materiais, equipamentos e prospecção de novos 

fornecedores. 

Estagiários 

Acompanhamento de execução de todos os serviços; 
Recebimento de todos os serviços que impactam na 

qualidade; Conferência de projetos; Alimentação do sistema 

de gestão de qualidade; Acompanhamento de clientes; 

Suporte ao Técnico de edificações. 

 

A análise de documentos permitiu a chegada às seguintes conclusões: 

1. Existe a formalização das atividades de cada colaborador dentro do canteiro, 

sendo estes treinados para exercer tais funções. Sempre que um novo indivíduo, 

da própria empresa ou terceirizado, entra no quadro de funcionários, este passa 

por uma atividade na qual são apresentados todos os procedimentos que deverão 

ser executados, ferramentas e equipamentos utilizados e normas de segurança. 

Este procedimento é realizado de forma adequada, na avaliação do pesquisador, 

garantindo com que os colaboradores executem as tarefas conforme a orientação 

passada; 

2. Há um atraso entre a atualização de projetos e seu recebimento pela administração 

da obra, visto que esta alteração é acompanhada apenas de um comunicado virtual 

padrão, que não alerta às reais mudanças feitas nos projetos. Esta falha de 

comunicação é uma possível fonte de erros de execução; 
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3. Existe, no sistema de gestão de qualidade da empresa, a definição de todas as 

atividades possíveis para a execução de empreendimentos da empresa, que só 

podem ser acessados quando seus serviços precedentes estiverem aprovados pelos 

respectivos recebedores. Feito isto, deve-se verificar a qualidade de cada item 

dentro do objeto avaliado, registrar a data de início e término deste e relatar todos 

os erros de execução. Todavia, o controle de qualidade não é feito conforme 

descrito pelo SGQ e esperado pela administração. Na prática, este procedimento é 

visto apenas como obrigação burocrática pelos colaboradores responsáveis pela 

sua alimentação, sendo utilizado apenas para registrar as datas de início e fim de 

cada atividade. A Figura 4.1.2 apresenta um exemplo de ficha de controle de 

qualidade de execução de armação. 

 

Figura 4.1.1: Exemplo de controle de qualidade de execução de armação. Retirada 

do website da empresa alvo do estudo. 
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O pesquisador pôde perceber, logo nos primeiros meses de obra, uma grande dependência 

das ordens dos membros da administração para que as atividades fossem encerradas em 

conformidade. Apesar do sistema de gestão de qualidade da empresa contar com a padronização 

de todos os serviços controlados (que afetam significantemente a qualidade), seus executores 

atuam de forma diversa do documento. A Figura 4.1.3 apresenta um exemplo de execução falha, 

na qual as fôrmas de concretagem são retiradas de forma irregular, atrapalhando a atividade 

seguinte. 

 

Figura 4.1.3: Retirada de fôrma executada de maneira irregular. Autoria própria. 

O pesquisador participou de reuniões voltadas ao planejamento de médio prazo. 

Participam diretor e engenheiro da obra, os quais discorrem sobre o andamento dos serviços em 

relação ao cronograma, orçamento e rede PERT previamente traçados. Os membros da diretoria 

decidem, então, quanto à necessidade de aquisição imediata de novos equipamentos, bem como 

as atividades que serão executadas nas próximas quatro semanas.  

Há ainda reuniões semanais entre os membros da diretoria da obra, nas quais o 

engenheiro questiona seus colaboradores quanto ao andamento dos trabalhos e à necessidade de 
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aquisição imediata de insumos. Para isto, cada um dos encarregados deveria previamente checar 

o estoque dos materiais pertinentes à sua atividade, o que não ocorre na maioria das vezes. 

4.3 COLETA DE DADOS 

Seguindo as etapas planejadas na metodologia, o pesquisador iniciou a série de 

entrevistas semi-estruturadas com os colaboradores de campo. Foram elaboradas questões 

simples e atentas apenas ao domínio desses indivíduos, facilitando seu entendimento pelos 

entrevistados. O Quadro 4.3.1 apresenta o resultado do procedimento. 

Quadro 4.3.1: Resultado da entrevista semi-estruturada realizada na Obra M. 

Autoria própria. 

  
Mestre de Obra 

Técnico de 

Edificação 
Encarregados 

Quais as 

principais 

dificuldades 

enfrentadas na 

obra? 

 

Falta de 

comprometimento 

dos colaboradores. 

Cumprir toda a carga 

de trabalho no tempo 

estipulado. 

Atingir metas 

estabelecidas e 

garantir que 

colaboradores 

trabalhem conforme 

orientados. 

Qual falha mais 

afeta 

negativamente as 

atividades que 

você controla? 

 

Falta de organização 

do canteiro e área 

interna dos 

apartamentos, 

causada por 

negligencia de 

membros da própria 

construtora quanto 

dos empreiteiros. 

Desencaixe entre 

atividades e falta de 

organização dos 

ambientes. 

Desencaixe entre 

atividades e falta de 

organização dos 

ambientes. 

Na sua opinião, 

como esses erros 

podem ser 

corrigidos? 

 

Maior controle das 

atividades por meio 

de presença 

constante dos 

encarregados e 

cobrança mais 

severa. 

Melhor planejamento 

das atividades e maior 

rigidez na supervisão 

dos colaboradores. 

Contratação de mais 

colaboradores para a 

manutenção de 

limpeza. 
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Qual o motivo da 

alta dependência 

de orientação 

pelos colabora 

para que as 

atividades sejam 

executadas 

conforme o 

esperado? 

 

Falta de 

comprometimento 

dos colaboradores. 

Falta de 

comprometimento dos 

colaboradores. 

Falta de 

comprometimento dos 

colaboradores. 

No geral, qual o 

nível de evolução 

da construtora ao 

longo dos anos? 

Como esta 

evolução foi 

alcançada? 

 

Grande evolução de 

processos e 

qualidade do 

produto final 

alcançada por meio 

de diretrizes 

implementadas pela 

alta direção. 

Recente na empresa, 

não pôde opinar. 

Evolução dos 

processos por 

tentativa e erro e 

aumento na rigidez do 

controle dos mesmos. 

 

Posteriormente, o pesquisador realizou o levantamento das falhas mais cometidas. Tal 

atividade durou cerca de três meses e contou com a colaboração de diversos membros da 

construtora, que apontavam os locais que apresentaram execuções falhas. O Quadro 4.3.2 

apresenta os resultados dessa investigação. 
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Quadro 4.3.2: Levantamento de falhas na Obra M. Autoria própria.  

FALHAS 
TOTAL DE FALHAS 

POR APARTAMENTO 

PORCENTAGEM DE 

APARTAMENTOS 

COM FALHA 

Desencaixe entre atividades 32 100.00% 

Desorganização 16 50.00% 

Retrabalho 4 12.50% 

Atividades independentes simultâneas e conflitantes 20 62.50% 

Controle de qualidade maquiado 32 100.00% 

 

Seguindo a coleta de dados, foi realizada a entrevista com o arquiteto responsável pela 

obra. A seguir se encontram o roteiro de perguntas feitas ao profissional e um resumo da resposta 

dada: 

1. Qual a forma de contrato dos funcionários da empresa? Existe alguma 

compensação financeira pelo cumprimento de metas? 

O contrato firmado entre a empresa e seus colaboradores celebra o modo mensalista, 

prevendo gratificações de aproximadamente R$ 300,00 por atingimento de metas quantitativas e 

qualitativas por equipe de trabalho. A avaliação do alcance do objetivo estabelecido é feita 

mensalmente, sendo uma responsabilidade do engenheiro ou gerente da obra. Todavia, as 

gratificações estão suspensas devido à política de corte de gastos implementada desde o início da 

crise econômica. 

2. A empresa, tal qual a obra avaliada, é certificada?  

Todas as obras da construtora são certificadas por um grupo de avaliação de 

conformidades reconhecido internacionalmente.  

3. Como funciona o sistema de gestão de qualidade da empresa? 

A plataforma de controle interno de qualidade é chamada “Programa Geral de Qualidade” 

(PGQ), onde são feitos:  
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a. Cadastros de funcionários, empreiteiras, fornecedoras, equipamentos, atas de 

reuniões, projetos, serviços e elementos que devem ser supervisionados nestes, 

entre outros; 

b. Registro dos treinamentos de todos os novos colaboradores de cada obra, nas 

quais são abordados os processos de produção pertinentes a cada cargo e políticas 

de segurança, qualidade, gerenciamento de resíduos, entre outas; 

c. Alimentação da “Ficha de Acompanhamento e Avaliação de Serviços” (FAAS), 

na qual há a padronização de todos os serviços controlados e onde devem ser 

registrados a liberação para o início de cada atividade (remoção de restrições) e a 

avaliação da conformidade de cada elemento dentro do trabalho em questão;  

 

4. Existe, dentro do sistema de gestão de qualidade da empresa, a formalização 

de responsabilidades de cada funcionário, assim como a hierarquização de 

autoridades? 

Não, as responsabilidades de cada colaborador devem ser indicadas pelo seu superior 

imediato. 

5. Por parte da empresa, existe o interesse de executar seus empreendimentos 

de forma mais próxima ao especificado pelo seu próprio SGQ? 

Sim, a empresa busca aproximar a prática de cada profissional ao especificado e 

padronizado pela FAAS, embora esses demonstrem resistência e falta de comprometimento para 

executar todos os procedimentos conforme informados. 

 

Por fim, o pesquisador agendou uma discussão com o engenheiro para debater tópicos 

diversos a respeito de sua obra. De forma conjunta, foi construído um brainstorming para buscar 

todas as possíveis causas para as falhas identificadas previamente com o investigador. Foram 

registradas todas as ideias do engenheiro para que fosse possível avaliar seu ponto de vista. O 

texto a seguir apresenta o resultado dessa atividade, elencando as causas para cada falha 

levantada como itens e subitens. 
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1. Desencaixe entre atividades 

1.1 Falta de disciplina dos encarregados. 

1.1.1 Falta de comprometimento. 

1.1.1.1 Inexistência de gratificações por produtividade ou por 

eficiência. 

1.1.1.1.1 Cortes de gastos decorrentes da crise econômica. 

1.2 Dificuldades de comunicação interna. 

1.2.1 Empreiteiros não sabem a quem devem se reportar para questionar 

a autorização do início de uma nova tarefa, ou não procuram fazê-

lo. 

1.2.1.1 Falta de formalização de responsabilidades. 

1.2.1.2 Falha de treinamento. 

1.2.2 Alguns recebedores (estagiários) não possuem rádio, meio pelo 

qual os outros colaboradores se comunicam, não participando da 

tomada de decisões, mesmo sendo responsáveis pelo 

acompanhamento de diversas tarefas. 

1.2.2.1 Desvalorização dos recebedores. 

1.2.3 Toda a comunicação interna, incluindo a ordem de início de novas 

tarefas, é feita de forma verbal, dificultando que a informação 

chegue a todos os colaboradores envolvidos. 

1.2.3.1 Inexistência de métodos formais de comunicação interna. 

1.2.4 Falta de visão sistêmica. 

1.2.4.1 Falha de treinamento. 

1.2.4.2 Cobrança constante por resultados. 

1.2.4.3 Inspeção constante e rigorosa da alta administração. 

1.2.5 Falha na conferencia. 

1.2.5.1 Falha na rotina de engenheiro, estagiário, encarregado e mestre 

de obra. 

1.2.5.1.1 Sobrecarga de trabalho dos colaboradores. 
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1.2.5.1.1.1 Obra operando com o mínimo de operários. 

1.2.5.1.1.1.1 Cortes de gastos decorrentes da crise 

econômica. 

1.2.5.2 Falta de comprometimento. 

1.2.5.2.1 Inexistência de gratificações por produtividade ou por 

eficiência. 

1.2.5.2.1.1 Cortes de gastos decorrentes da crise econômica. 

 

2. Desorganização 

2.1 Falta de cobrança dos encarregados. 

2.1.1 Falta de comprometimento. 

2.1.1.1 Inexistência de gratificações por produtividade ou por 

eficiência. 

2.1.1.1.1 Cortes de gastos decorrentes da crise econômica. 

2.2 Falta de conferencia do recebedor. 

2.2.1 Falha de comunicação interna. 

2.2.1.1 Empreiteiros não sabem a quem devem se reportar para 

questionar a autorização do início de uma nova tarefa, ou não 

procuram faze-lo. 

2.2.1.1.1 Falta de formalização de responsabilidades. 

2.2.1.1.2 Falha de treinamento. 

2.2.1.2 Alguns recebedores (estagiários) não possuem rádio, meio pelo 

qual os outros colaboradores se comunicam, não participando 

da tomada de decisões, mesmo sendo responsáveis pelo 

acompanhamento de diversas tarefas. 

2.2.1.2.1 Desvalorização dos recebedores. 

2.2.1.3 Toda a comunicação interna, incluindo a ordem de início de 

novas tarefas, é feita de forma verbal, dificultando que a 

informação chegue a todos os colaboradores envolvidos. 
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2.2.1.3.1 Inexistência de métodos formais de comunicação 

interna. 

2.3 Descompromisso ou desatenção do funcionário com as ordens passadas. 

2.3.1 Falta de comprometimento. 

2.3.1.1 Inexistência de gratificações por produtividade ou por 

eficiência. 

2.3.1.1.1 Cortes de gastos decorrentes da crise econômica. 

 

3. Retrabalho 

3.1 Falha de comunicação entre escritório (alta direção) e obra. 

3.1.1 A atualização de projetos é acompanhada apenas de uma 

mensagem padrão como “projeto XX-YYY atualizado em data 

AA/BB”, o que dificulta a identificação de alterações relevantes, 

levando a possíveis execuções equivocadas. 

3.2 Falta de conferencia do recebedor. 

3.2.1 Falha de comunicação interna. 

3.2.1.1 Empreiteiros não sabem a quem devem se reportar para 

questionar a autorização do início de uma nova tarefa, ou não 

procuram faze-lo. 

3.2.1.1.1 Falta de formalização de responsabilidades. 

3.2.1.1.2 Falha de treinamento. 

3.2.1.2 Alguns recebedores (estagiários) não possuem rádio, meio pelo 

qual os outros colaboradores se comunicam, não participando 

da tomada de decisões, mesmo sendo responsáveis pelo 

acompanhamento de diversas tarefas. 

3.2.1.2.1 Desvalorização dos recebedores. 

3.2.1.3 Toda a comunicação interna, incluindo a ordem de início de 

novas tarefas, é feita de forma verbal, dificultando que a 

informação chegue a todos os colaboradores envolvidos. 
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3.2.1.3.1 Inexistência de métodos formais de comunicação 

interna. 

 

4. Atividades independentes simultâneas e conflitantes 

4.1 Falha no controle das atividades. 

4.1.1 Falha na rotina de engenheiro, estagiário, encarregado e mestre de 

obra. 

4.1.1.1 Inexistência de gratificações por produtividade ou por 

eficiência. 

4.1.1.1.1 Cortes de gastos decorrentes da crise econômica. 

4.1.1.2 Falta de rigidez no controle da sequencia do serviço. 

4.1.1.2.1 Falha na rotina de engenheiro, estagiário, encarregado e 

mestre de obra. 

4.2 Falta de visão sistêmica. 

4.2.1 Falha de treinamento. 

4.2.2 Cobrança constante por resultados. 

4.2.2.1 Busca por resultados em detrimento da melhoria. 

 

5. Controle de qualidade maquiado 

5.1 Falta de rigidez no controle das atividades. 

5.1.1 Falha na rotina de engenheiro, estagiário, encarregado e mestre de 

obra. 

5.1.1.1 Inexistência de gratificações por produtividade ou por 

eficiência. 

5.1.1.1.1 Cortes de gastos decorrentes da crise econômica. 

5.2 Sobrecarga de trabalho dos colaboradores. 

5.2.1 Obra operando com o mínimo de operários. 

5.2.1.1 Cortes de gastos decorrentes da crise econômica. 
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5.3 Controle de qualidade burocrático, atrelado ao lançamento de datas de 

início e fim das atividades. 

 

Por meio de análise do resultado da dinâmica, percebe-se que a administração do 

empreendimento entende que as principais fontes de erro na obra são a falta de disciplina e 

comprometimento dos encarregados, mestre de obra, técnico de edificação e estagiários, além da 

falta de visão sistêmica dos mesmos e falha no treinamento a que foram submetidos.  

Fica evidente, desta forma, a crença da empresa de que o acompanhamento efetivo de 

todos os serviços pelos colaboradores responsáveis seria suficiente para conferir assertividade de 

procedimentos e adequação da ordem de execução de serviços, ainda que estes indivíduos 

tenham um grau inferior de capacitação e que não tenha sido realizado o planejamento das 

atividades a serem executadas no curto prazo. 

Questionado sobre a possibilidade de buscar a participação de empreiteiros nas reuniões 

semanais e sobre a indicação de cada atividade que deve ser realizada no mesmo período, o 

engenheiro disse não perceber relevância na integração de agentes externos à construtora e que 

não havia necessidade de agendar os serviços, uma vez que cada encarregado sabe como deve ser 

o andamento dos trabalhos e que os demais integrantes da administração estão sempre 

empenhados na coordenação, controle e recebimento dos mesmos. Além disso, o profissional 

acredita que sua supervisão diária do andamento da produção é uma medida suficiente para 

garantir que as atividades serão executadas na ordem correta e dentro do prazo estipulado. 

Na mesma ocasião, o engenheiro explicou que o planejamento de médio prazo é feito por 

ele, com o suporte do diretor da empresa, estando ambos apoiados em experiência profissional e 

ferramentas como a rede PERT.  

4.4 DIAGNÓSTICO 

Com todos os dados em mãos, foi iniciada a fase de diagnóstico. As inconformidades 

apontadas pelo Quadro 4.4.1 a seguir foram obtidas por meio do confronto das informações 

adquiridas pela coleta de dados e as diretrizes indicadas pelo LPS. O quadro mencionado 
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apresenta, juntamente ao equívoco encontrado, a diretriz do Last Planner que aponta a prática 

adequada. 

Quadro 4.4.1: Relação de inconformidades da prática da empresa de acordo o 

conteúdo da revisão bibliográfica. Autoria própria. 

INCONFORMIDADES FERRAMENTA 

Inexistência de planejamento de curto prazo e 

consequente inclusão de atividades com 

diversas restrições entre as esperadas para 

determinado período. 

O planejamento de curto prazo, apresentado 

por Ballard e Howell (1998), deve ser 

executado elencando todas as atividades que 

devem e podem ser realizadas na semana 

seguinte de trabalho. A ferramenta de 

shielding production, defendida por Ballard 

(2000), define que todos estes serviços só 

devem ser incluídos no planejamento semanal 

caso tenham todas as suas restrições 

removidas. 

Falha na diretriz de gestão participativa, visto 

que são excluídos das reuniões semanais os 

empreiteiros. Além disso, não são discutidas 

nessas reuniões questões referentes a formas 

de execução, recursos e datas, deixando a 

cargo de cada encarregado o agendamento das 

atividades semanais. 

Para implementar a gestão participativa, 

defendida por Ballard (2000), deve haver na 

rotina da obra a realização de reuniões 

periódicas, nas quais devem estar presentes os 

funcionários que coordenam cada frente de 

trabalho em uma obra, além dos empreiteiros 

contratados para a realização de serviços 

específicos. Nessas reuniões são discutidas 

questões referentes a formas de execução, 

recursos e datas, valorizando sempre a troca 

de informações entre as partes envolvidas. 

Falta de sistematização do planejamento de 

médio prazo, com foco no agendamento e 

cumprimento de prazos, enquanto o 

planejamento em nível de equipe técnica é 

negligenciado. Inexistência de análise de 

possíveis obstáculos produtivos para que seja 

possível realizar as tarefas agendadas para 

determinado período, ou seja, ligar o que 

deveria (should) e o que será feito (will) 

através da eliminação de quaisquer 

empecilhos que possivelmente limitariam a 

produção (can); 

O planejamento de médio prazo, 

apresentado por Ballard e Howell (1998), 

determina que sejam realizados ajuste e 

detalhamento dos planos produzidos 

anteriormente, compatibilizando os recursos 

disponíveis, a capacidade de produção das 

equipes e o cumprimento de prazos e custos. 

A prática também deve prezar pela busca de 

estratégias para a eliminação sistemática de 

obstáculos, possibilitando a redução de 

variabilidade dos fluxos de trabalho.  
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O foco da gestão voltado ao controle de 

questões diretamente relacionadas à 

rentabilidade, como custos e prazos, em 

detrimento da busca por avanço ou melhoria 

dos processos; 

Ballard (1994) defende que o controle 

excessivo de questões contratuais e 

atingimento de metas rígidas de prazos e 

orçamentos afasta a empresa do alcance de 

melhoras de processos. Segundo ele, a função 

do last planner é avaliar o contexto e garantir 

condições ideias para que o executor possa 

trabalhar da forma mais eficaz possível. 

Inexistência de relação entre executores de 

atividades consecutivas (clientes internos), 

fazendo com que um produto seja entregue 

sem satisfazer as necessidades do cliente 

interno; 

Segundo Koskela (1992), a prática do lean 

construction objetiva aumentar o valor do 

produto, considerando para isto as 

necessidades dos clientes. Este princípio prega 

o planejamento de cada etapa do fluxo 

produtivo, definindo seus interessados e 

cumprindo, sempre que possível, seus 

requerimentos. 

Tempo de ciclo elevado, devido 

especialmente aos prazos gastos com 

estocagem e conferência; 

Para Koskela (1992), a implementação do 

lean construction permite reduzir o tempo do 

ciclo, ou seja, a soma dos prazos gastos com 

transporte, estocagem, execução e inspeção 

para a construção de determinado item. A 

aplicação deste princípio leva a vários 

benefícios para a administração, como 

redução de paradas na produção devido a 

ordens de mudança e da necessidade de 

previsão de demanda futura. 

 

Fazendo um comparativo com o levantamento de falhas de execução, percebe-se que a 

falta de planejamento em médio e curto prazo está diretamente relacionada a três dos cinco 

pontos identificados (desencaixe entre atividades, desorganização e execução de atividades 

independentes de forma simultânea, causando conflitos), configurando-se assim como falha 

central. 

4.5 ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS 

Após a análise de todos os dados reunidos e diagnóstico da falha central, o pesquisador 

concentrou seus esforços na elaboração de propostas simples, concretas e factíveis para a 
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realidade da construtora e da obra M, de forma a impactar os resultados na maior escala possível. 

O texto a seguir apresenta estas diretrizes: 

 

1. Execução do planejamento a curto prazo em reuniões semanais, contando com a 

participação de todos os colaboradores de campo e empreiteiros 

Conforme descrito na revisão bibliográfica, o planejamento a curto prazo tem grande 

importância para a adequação de processos e fluxo de produção. É por meio deste que ocorre o 

agendamento de atividades num horizonte de uma semana, deixando claros os objetivos de cada 

membro da administração de campo para este período. De outra forma, os indivíduos 

responsáveis pela supervisão e controle dos serviços ficam livres para determinar qualquer 

ordem para a realização de atividades, possibilitando o surgimento de imprevistos e gerando 

maior número de variabilidades ao processo. 

A ligação de tarefas e compromissos aos grupos responsáveis deve ser feita após a 

verificação de disponibilidade de recursos e cumprimento de pré-requisitos (BALLARD e 

HOWELL, 1998; GRENHO, 2009). Apenas as atividades que tiverem todas as suas restrições 

removidas devem ser incluídas no plano semanal. Deve-se ainda considerar as necessidades dos 

clientes, sejam eles internos ou externos, aumentando o valor do produto e permitindo melhor 

fluidez entre atividades consecutivas. 

A definição da agenda de atividades para o período de sete dias deve ser realizada em 

conjunto com todos os membros da administração e empreiteiras, permitindo a discussão troca 

de informações para que seja encontrada a melhor solução. Esta diretriz proporciona maior 

comprometimento das pessoas envolvidas, aderindo verdadeiramente à proposta de trabalho 

definida pela administração (LANTELME e FORMOSO, 2000; SOARES, 2003). 

 

2. Sistematização do planejamento a médio prazo por meio da utilização de 

ferramentas gerenciais, buscando conectar o que pode e o que deve ser 

executado em um período de 4 semanas 
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Os indivíduos que executam o planejamento devem dispor de maior número de 

ferramentas e dados para a definição dos objetivos em um horizonte de quatro semanas, 

afastando-se assim da dependência de talentos individuais e experiência profissional dos 

mesmos.  

Deve-se, ainda, ir além da simples determinação do pacote de serviços que devem ser 

executados no mês. A observação de disponibilidade de recursos, capacidade de produção das 

equipes e eliminação sistemática de obstáculos é fundamental para viabilizar a execução do 

planejamento. 

 

3. Aplicação do controle integrado da produção e da qualidade por meio da 

utilização de computação móvel  

Conforme apresentado na fase de definição do tema, a construtora conta com uma 

plataforma de controle de qualidade, que por sua vez dispõe da relação de ferramentas e pré-

requisitos necessários para o início de todas as tarefas na execução de obras. Todavia, a 

ferramenta não é manipulada de maneira adequada por desinteresse e sobrecarga dos 

colaboradores responsáveis (técnico de edificações e estagiários).  

A última proposta elaborada neste trabalho visa o real aproveitamento do potencial do 

SGQ da empresa. Para isto, cada membro da administração de campo deve dispor de um 

computador portátil, onde acessaria a plataforma de controle de produção para avaliar as 

condições de início das tarefas sobre sua respectiva responsabilidade, bem como registrar o 

término de uma atividade com as características desejadas pelo cliente. Desta forma, a linha de 

produção estaria protegida de instabilidades a variabilidades, evitando eventuais improvisações 

e, consequentemente, garantindo a terminalidade dos serviços e reduzindo custos e prazos de 

entrega dos produtos. 

A proposta segue a linha de diversos estudos atuais, que sugerem a integração do controle 

de produção e qualidade com ênfase na medição de perdas por making-do, como apresentado na 

conclusão do trabalho de Fireman (2012). Para evitar o dispêndio de longo tempo para coleta, 

entrada e processamento de dados, sugere-se o emprego de computação móvel, indo ao encontro 



 

 

54 

 

 

de pesquisas (KIMOTO et al., 2005; KIM et al., 2008, 2013; NOURBAKHSH et al., 2012) que 

indicam que o uso de dispositivos eletrônicos no canteiro tem forte potencial para melhorar o 

nível de compartilhamento de dados e as práticas de comunicação na construção civil. 

A aplicação do modelo de controle integrado criado por Leão et al (2015) “permitiu 

monitorar a conclusão de pacotes de trabalho, a execução de pacotes informais, perdas por 

making-do e falta de terminalidade dos pacotes”. As informações geradas desta forma poderiam 

ainda ser “utilizadas nas reuniões do LPS, de maneira que os pacotes com falta de terminalidade 

e problemas de qualidade possam ser planejados, evitando a execução de pacotes informais, e 

que a identificação das perdas por making-do contribua para melhorar o processo de remoção de 

restrições”.  
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5. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo principal a realização de um estudo de caso em uma 

obra de edifício residencial visando à identificação da falha central e posterior elaboração de 

propostas que busquem solucionar a falha identificada. 

A pesquisa mostrou grande proximidade entre o conteúdo apresentado na bibliografia e a 

prática da empresa, uma vez que muitos dos equívocos comuns apresentados na revisão 

bibliográfica foram encontrados no objeto estudado. Por meio da contraposição das diretrizes 

indicadas pelo Last Planner e o que é de fato executado pela empresa, foi possível identificar 

inconformidades e atribuir causas às falhas reunidas na coleta de dados. 

As propostas apresentadas no texto são factíveis, pois não demandariam grande 

investimento financeiro por parte da empresa, e embasadas pela literatura dando o suporte 

necessário a estas ainda que não tenha sido realizada uma avaliação do impacto dessas 

proposições no canteiro.  

Como recomendações para trabalhos futuros, o pesquisador sugere  o levantamento de 

mais dados para a utilização de ferramentas do sistema de gestão de qualidade, a lapidação das 

propostas apresentadas, buscando formas de efetivar a aplicação das mesmas, e a medição do 

desempenho das proposições em um canteiro com características similares para consolidar a 

validade sua validade. 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGUIAR, G. F.; PEINADO, J. Compreendendo o Kanban: Um Ensino Interativo 

Ilustrado. da Vinci, Curitiba, v. 4 , n. 1, p. 133-146, 2007 

BALLARD, G. The Last Planner. Northern California Construction Institute. 

California, Monterrey, 1994. 

BALLARD, G.; HOWELL, G. Shielding Production: An Essential Step in Production 

Control. Journal of Construction Engineering and Management, 1998. 

BALLARD, G. Improving Workflow Reliability. Proceedings of the 7th International 

Group of Lean Construction, 1999. 

BALLARD, G. The Last Planner System of Production Control. Faculty of 

Engineering, The University of Birmingham, 2000. 

BAZONI, A. A. F.; ZENI, A.; FRANÇA, R. T.; TORRICELLI, T. A.; DAOLIO, R. P. G. 

Implantação do Diagrama de Ishikawa em uma Empresa do Segmento de Tintas e 

Materiais para Construção para Solucionar Problemas de Estocagem e Recebimento. 

Gestão em Foco, Edição número 7, 2015. 

BERTRAND, J. W. M.; WORTMANN, J. C.; WIJNGAARD, J. Production Control: A 

Structural and Design Oriented Approach. Elsevier: Amsterdam, 1990. 

BOAVENTURA, E. M. Metodologia da Pesquisa: Monografia, Dissertação e Tese. 

São Paulo: Atlas, 2004. 

BONI, A. C.; PALIARI, J. C.; SERRA, S. M. B. Sistema puxado de planejamento e 

controle da produção. XV Encontro Nacional do Ambiente Construído. Alagoas, Maceió, 2014. 

CAMPOS, V. F. Gerenciamento da Rotina de Trabalho do Dia-a-dia. Minas Gerais. 

INDG Tecnologia e Serviços Ltda., 1999. 

CARRION, C. W.; Aplicação do Método DMAIC na Construção Civil: Estudo  Caso 

de Obra Habitacional. XII SIMPEP. São Paulo, 2005. 



 

 

57 

 

 

CHINI, A. R.; VALDEZ, H. E. ISO 9000 and the US construction industry. Journal of 

management in engineering, v. 19, n. 2, p. 69 – 77, 2003. 

CHINWEUDE, O. A. A review of safety and quality issues in the construction 

industry. KICEM J. Constr. Eng. Project Manage, 42–48, 2013. 

COSTA, D. B. Diretrizes para a Concepção, Implementação e Uso de Sistema de 

Indicadores de Desempenho para Empresas da Construção Civil. Dissertação (mestrado). 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2003. 

CRESWELL, J.W. (2010). Projeto de Pesquisa. Métodos Qualitativo, Quantitativo e 

Misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed. 296 p. 

CUNHA, V. L. S. Melhoria Contínua no Sistema de Controlo da Qualidade. 

Dissertação (mestrado). Programa de Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de 

Metais, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, 2010. 

Dale, B. Managing quality. Blackwell, U.K, 2007. 

DEPEXE, M. D.; PALADINI, E. P. Dificuldades relacionadas à implantação e 

certificação de sistemas de gestão da qualidade em empresas construtoras. Revista Gestão 

Industrial. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, Paraná, 2007. 

FIREMAN, M. C. T.; FORMOSO, C. T.; ISATTO, E. L. Integrating Production and 

Quality Control: monitoring making-do and unfinished work. Annual Conference of the 

International Group for Lean Construction, IGLC, Fortaleza, 2013. 

FORMOSO, C; SOMMER, L; KOSKELLA, L; ISATTO, E. L. An Exploratory Study 

on the Measurement and Analysis of Making-Do in Construction Sites. Annual Conference 

of the International Group for Lean Construction, IGLC, Lima, 2011. 

FORMOSO, C. T. Termo de Referencia para o Processo de Planejamento e Controle 

da Produção em Empresas Construtoras. Porto Alegre: NORIE/UFRGS, 1999. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 



 

 

58 

 

 

GODOY, M. H. C.. Brainstorming. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento 

Gerencial, 2001. 

GRENHO, L. F. S. Last Planner System e Just in Time na Construção. Universidade 

do Porto, 2009. 

HAMZEH, F.; BERGSTROM, E. The Lean Transformation: A Framework for 

Successful Implementation of the Last Planner System in Construction. Colorado State 

University. Fort Collins, Colorado, 2010. 

HERAVITORBATI, A.; COFFEY, V.; TRIGUNARSYAH, B. Assessment of 

requirements for establishment of a framework to enhance implementation of quality 

practices in building projects. Int. J. Innov. Manage. Technol., 465–470, 2011. 

HOLANDA, M. A.; PINTO, A. C. B. R. F. Utilização do Diagrama de Ishikawa e 

Brainstorming para Solução do Problema de Assertividade de Estoque em uma Indústria 

da Região Metropolitana de Recife. XXIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 

Salvador, Bahia, 2009. 

INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION. About. Disponível em: 

<http://www.iglc.net/>. Acesso em: 26 de outubro de 2016. 

ISHIKAWA, K. Controle de qualidade total: à maneira japonesa. Rio de Janeiro: 

Campos, 1993. P. 79 

KETHERS, S.; SCHOOP, M. Reassessment of the Action Workflow Approach: 

Empirical Results. In: International Workshop on the Language-Action Perspective on 

Communication Modelling. Aachen, Alemanha, 2000. 

KIM, C; PARK, T; LIM, H; KIM, H. On-Site Construction Management Using 

Mobile Computing Technology. Automation in Construction, v. 35, p. 415-423, 2013. 

KIM, Y. S; OH, S. W; CHANG, H. J; LEE, J. B; KIM, H. S. A PDA and Wireless 

WebIntegrated System For Quality Inspection and Defect Management of Apartment 

Housing Projects. Automation in Construction, v. 17, n. 2, p. 163-179, 2008. 



 

 

59 

 

 

KIMOTO, K; ENDO, K; IWASHITA, S; FUJIWARA, M. The Application of PDA as 

Mobile Computing System on Construction Management. Automation in Construction, v. 14, 

n. 4, p. 500-511, 2005. 

KNIBERG, H.; SKARIM, M.; Kanban e Scrum: Obtendo o Melhor de Ambos. 

Disponível em: <https://www.infoq.com/br/minibooks/kanban-scrum-minibook>. Acesso em: 02 

de novembro de 2016. 

KOSKELA, L. Application of the New Production Philosophy to Construction. CIFE 

Technical Report #72, 75p.Stanford University, Palo Alto, California, 1992. 

KOSKELA, L.; Na Exploration Towards a Production Theory and its Application to 

Construction. Dissertação (doutorado). Technical Research Centre of Finland, Espoo, 2000. 

KUREK, J.; PANDOLFO, L. M.; PANDOLFO, A.; RINTZEL, R.; TAGLIARI, L. 

Implantação dos Princípios da Construção Enxuta em uma Empresa Construtora. Revista 

de Arquitetura da IMED, v. 2, n.1, 2013. 

LANTELME, E. M. V.; TZORTZOPOULOS, P. FORMOSO, C. T. Indicadores de 

Qualidade e Produtividade para a Construção Civil. Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Porto Alegre, 2001. 

LEÃO, C. F; ISATTO, E. L; FORMOSO, C. T. Proposta de Modelo para Controle 

Integrado da Produção e da Qualidade com Apoio da Computação Móvel. Ambiente 

Construído, Porto Alegre, v. 16, n. 4, p. 109-124, 2016. 

LUNGUINHO, A. H. G.; CARVALHO, M. T. Aplicação dos Princípios Lean 

Construction em uma Obra do Distrito Federal. XIV ENTAC, Juiz de Fora, 2012. 

MARTINS, G. A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 

2006. 

MENDES, JR. R. E HEINECK, L. F. M. Preplanning method for multi-story building 

construction using line of balance. Annual Meeting of the International Group for Lean 

Construction, Guarujá, IGLC, 1998. 



 

 

60 

 

 

MIGUEL, P. A. C.; Qualidade: enfoques e ferramentas. 1
a
 ed. São Paulo: Artliber, 

2006. 

MONDEN, Y. Produção sem estoques: uma abordagem prática do sistema de 

produção da Toyota. São Paulo: IMAN, 1984. 

MOURA, C. B. Avaliação do Impacto do Sistema Last Planner no Desempenho de 

Empreendimentos da Construção Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre, 2008. 

NOURBAKHSH, M; ZIN, R. N; IRIZARRY, J; ZOLFAGHARIAN, S; GHEISARI, M. 

Mobile Application Prototype For On-Site Information Management in Construction 

Industry. Engineering, Construction and Architectural Management, v. 19, n. 5, p. 474-494, 

2012. 

OLIVEIRA, G. S.; PONTES, D. L.; KAMIYA, I. K.; LEITE, A. A. F. Análise 

Ergonômica do Trabalho em uma Usina Hidrelétrica com o Auxílio da Ferramenta da 

Qualidade o Diagrama de Ishikawa. XVIII Simpósio de Engenharia de Produção. São Paulo, 

2010. 

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. Administração da Produção: Operações Industriais e 

Serviços . Curitiba: UnicemP, 2007. 

POKSINSKA, B.; EKLUND, J. A. E.; DAHLGAARD, J. J. ISO 9001:2000 in small 

organizations: Lost opportunities, benefits and influencing factors. International Journal of 

Quality and Reliability Management, v. 23, n. 5, p. 490 – 512, 2006. 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e 

Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Universidade FEEVALE. 2
a 

Edição. Novo 

Hamburgo, Rio Grande do Sul, 2013. 

ROCHA, M. Q. B. Elaboração de Indicadores e Uso de Ferramentas de Controle da 

Qualidade na Execução de Obras Prediais. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-

graduação em Engenharia Civil, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 



 

 

61 

 

 

SCHOOP, M. Na Introduction to the Language-Action Perspective. Acm Siggroup 

Bulletin, Aachen, Germany, p 3-8, 2001. 

SILVA, J. R. Mapeamento de Processo do Relatório de Não Conformidade como 

Fator Preponderante para o Controle Estatístico e Aumento da Qualidade do Produto 

Oferecido aos Clientes. Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção. Universidade 

Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2011. 

SOARES, A. C. Diretrizes para a Manutenção e o Aperfeiçoamento dos Processos de 

Planejamento e Controle da Produção em Empresas Construtoras. Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003. 

SOUZA, R. MELBEKIAN, G. Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de 

Obras. São Paulo: Pini, 2006. 

TUBINO, D. F. Manual de Planejamento e Controle da Produção. São Paulo. Atlas, 

2000. 

VIANA, D. D. Compreensão do Sistema Last Planner de Controle da Produção 

Segundo a Perspectiva da Linguagem-Ação. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre. 

WERKEMA, M. C. C. Ferramentas Estatísticas Básicas para o Gerenciamento de 

Processos. Belo Horizonte: Fundação Cristiano Ottoni, 1995. 

WILLIANS, R. L. Como Implantar a Qualidade Total na sua Empresa. 1ª edição, Rio 

de Janeiro Ed.: Campus, 1995. 

WOMACK, J.; JONES, D. T.; ROOS, D. The Machine That Has Changed the World: 

The Story of Lean Production. Rawson Associates, New York, 1990.  

WOMACK, J.; JONES, D. T;  Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in 

Your Corporation. 2ª ed. UK: Free Press Business, 2003. 

YIN, R. K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2001. 


