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RESUMO 

 

O setor da construção civil afeta fortemente a economia, o meio ambiente, e a sociedade 

como um todo. Porém, quando comparada a outras indústrias, sua produtividade nas últimas 

décadas tem sido baixa. Atualmente, o setor está passando por grandes mudanças, 

principalmente impulsionadas por novos métodos de gestão, tais como a construção enxuta. 

Apesar do crescente número de pesquisas sobre a filosofia enxuta no setor da construção nos 

últimos anos, dados do CNI evidenciam que o uso das práticas ainda é baixo no Brasil. Somado 

a tal fato, o mundo vive um momento de crise, ocasionado pela pandemia de saúde da COVID-

19. Não se sabe se a filosofia enxuta poderia contribuir para aumentar este grau de resiliência. 

Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar o quão resilientes foram as empresas de construção 

civil ante a pandemia da COVID-19, comparando o desempenho de construtoras com diferentes 

níveis de adoção da construção enxuta. Para tanto, os métodos de pesquisa adotados neste 

trabalho foram a revisão bibliográfica e sistemática da literatura sobre os temas construção 

enxuta e resiliência, bem como a realização de três estudos de caso, através da utilização de 

entrevistas semiestruturadas. Dentre os resultados obtidos, foi possível verificar que a 

resiliência no enfrentamento da crise gerada pela COVID-19 nas empresas investigadas foi 

maior naquelas com maior nível de adoção da filosofia enxuta. Foi possível verificar que, 

quanto maior porte das empresas pesquisadas, maior o nível de adoção da filosofia enxuta, e 

também maior a adoção de técnicas e ferramentas relacionadas a esta filosofia, o que contribuiu 

para a relação positiva encontrada neste trabalho entre a filosofia lean e a resiliência. Porém, 

apesar de adotarem a filosofia enxuta, observou-se que as construtoras estudadas apresentavam 

flexibilidade na aplicação dos princípios e suas ferramentas, não levando o just-in-time ao 

extremo, mantendo estoques de segurança. Adicionalmente, as empresas apresentam múltiplos 

canteiros de obras, geograficamente distribuídos que garantem certo grau de redundância, 

contribuindo para elevar sua resiliência. 

 

Palavras-chave: lean construction, construção enxuta, construção civil, resiliência, 

COVID-19. 

 



 

ABSTRACT 

 

The construction sector strongly affects the economy, the environment, and society as a 

whole. However, when compared to other industries, its productivity in recent decades has been 

low. Currently, the sector is undergoing major changes, mainly driven by new management 

methods, such as lean construction. Despite the growing number of researches on lean 

philosophy in the construction sector in recent years, data from the CNI show that the use of 

practices is still low in Brazil. Added to this fact, the world is experiencing a moment of crisis, 

caused by the COVID-19 health pandemic. It is not known whether lean philosophy could 

contribute to increasing this degree of resilience. Thus, the objective of this research is to 

analyze how resilient civil construction companies were in the face of the COVID-19 pandemic, 

comparing the performance of construction companies with different levels of adoption of lean 

construction. Therefore, the research methods adopted in this work were the bibliographical 

and systematic review of the literature on the themes of lean construction and resilience, as well 

as the realization of three case studies, with semi-structured interviews. Among the results 

obtained, it was possible to verify that the resilience in facing the crisis generated by COVID-

19 in the investigated companies was greater in those with a higher level of adoption of the lean 

philosophy. It was possible to verify that the larger the size of the companies surveyed, the 

greater the level of adoption of the lean philosophy, and the greater the adoption of techniques 

and tools related to this philosophy, which contributed to the positive relationship found in this 

work between the lean philosophy and the resilience. However, despite adopting the lean 

philosophy, it was observed that the construction companies studied showed flexibility in 

applying the principles and their tools, not taking just-in-time to an extreme, maintaining safety 

stocks. Additionally, companies have multiple, geographically distributed construction sites 

that ensure a certain degree of redundancy, contributing to increase their resilience. 

 

Keywords: lean construction, civil construction, principles, resilience, COVID-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta seção, são apresentados uma breve contextualização sobre o tema e o problema 

de pesquisa a ser analisado, os objetivos propostos e a justificativa desta pesquisa. Ao final, 

está a estrutura da dissertação, que fornece ao leitor um panorama geral das seções dessa 

dissertação. 

 

1.1  Contextualização (problema pesquisa) 

 

Por muitos anos, as construtoras brasileiras se preocuparam muito com aspectos 

técnicos, como os projetos arquitetônicos e estruturais, não dando atenção para questões 

produtivas, como tecnologia, qualificação, treinamento e produtividade (VIEIRA, 2006).  

Porém, de acordo Antunes e Gonzalez (2015), com o aumento da complexidade dos 

projetos e dos requisitos em seu escopo, prazos de entrega cada vez mais curtos, incerteza 

econômica e crescente concorrência comercial, o setor da construção civil necessitou reavaliar 

as abordagens adotadas para gestão da construção. Para Bajjou e Chafi (2018), o sistema de 

gestão tradicional tornou-se então insuficiente, o que deu início à disseminação de uma cultura 

de redução de desperdícios, sendo vital a implementação de técnicas mais inovadoras para 

melhorar o desempenho do setor. Dentre as alternativas que surgiram ao longo dos anos 1990 

como modelo para a gestão de produção na construção civil, destaca-se a construção enxuta 

(lean construction), que é uma adaptação das ferramentas e conceitos da produção enxuta (lean 

production) para os canteiros de obras. Diversos autores destacam que esta filosofia pode trazer 

benefícios e resultados positivos na gestão da construção, possibilitando a eliminação de 

desperdícios e aumento de valor para o cliente (MARADZANO, DONDOFEMA, MATOPE, 

2019; SIMU e LIDELÖW, 2019; ABD JAMIL e FATHI, 2016; JEONG et al., 2016; 

MANDUJANO et al., 2016). 

Koskela (1992) foi um dos precursores da construção enxuta, através da apresentação 

de princípios para redução de desperdícios, em relatório técnico de sua publicação, intitulado 

“Application of the New Production Philosophy to Construction”. Neste documento, o mesmo 

autor estimula os profissionais da área da construção civil a adaptarem seus trabalhos de acordo 

com os conceitos do Sistema Toyota de Produção. Após a publicação de Koskela (1992), 

diversos pesquisadores e nacionais e internacionais buscaram investigar os conceitos e 

aplicações práticas da filosofia enxuta na construção civil (BALLARD E HOWELL, 1994; 
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TOMMELEIN, 1997; ISATTO et al. 2000; FORMOSO 2002; CAMARGO FILHO, 2017; 

BORGES, 2018; DANIEL e PASQUIRE, 2019; BAJJOU, CHAFI, EN-NADI, 2019). 

De acordo com o Lean Institute Brasil (2019), com a filosofia da construção enxuta, a 

identificação e a análise das causas-raízes para problemas recorrentes, como retrabalhos, 

equipes ociosas ou sobrecarregadas, variabilidade indesejada e outros desvios relacionados aos 

4 M’s da produção (mão-de-obra, materiais, máquinas e métodos) é possível.  

Apesar dos benefícios proporcionados pela implementação da filosofia enxuta, algumas 

pesquisas mais recentes discutem se no atual cenário de pandemia, esta filosofia pode apresentar 

os mesmos benefícios. Discute-se também se os altos graus de eficiência obtidos com a adoção 

da filosofia lean poderiam contribuir positivamente ou negativamente no enfrentamento da 

COVID-19. Assim, através da realização de revisão bibliográfica sobre os assuntos lean e 

resiliência, foi possível observar que existem opiniões divergentes entre os autores sobre os 

impactos do lean no enfrentamento resiliente da COVID-19 pelas empresas manufatureiras.  

Para Fonseca e Azevedo (2020), por exemplo, a crise da COVID-19 expôs a 

vulnerabilidade e a fraca resiliência das cadeias de abastecimento globais. Este surto criou um 

cenário de instabilidade que pode afetar também a resiliência das empresas no mundo todo, 

devido às imposições governamentais de requisitos de bloqueio e distanciamento social, que 

limitaram a produção nos principais mercados fornecedores e revelaram as deficiências de 

modelos de gerenciamento da cadeia de suprimentos (MCMASTER et al., 2020). Ekanayake et 

al. (2020) por sua vez, destacam que a construção civil não está isenta de ser afetada pelos riscos 

interconectados associados as cadeias de suprimentos, sendo muito vulnerável a essas rupturas, 

que podem ocasionar impactos e perdas subsequentes.  

Fonseca e Azevedo (2020) comentam que quanto mais longa a cadeia de suprimentos, 

menos transparente e ela é, e mais desafiadora será a adaptação às novas realidades pós-

pandêmicas. Os autores entendem que quanto menos enxuta é a cadeia, maior dificuldade ela 

terá para se recuperar do impacto da crise. López e Ruiz-Benítez (2019) expõem que a execução 

de operações mais enxutas e ecológicas, sem prejudicar a resiliência das cadeias de suprimento, 

já está se tornando uma preocupação cada vez mais frequente e importante, sinalizando que é 

possível conciliar a resiliência e as técnicas enxutas. Para Rachid (2017) o emprego de 

ferramentas relevantes para tomada de decisão, que permitam o controle do desempenho dos 

processos, auxilia na implementação da metodologia LARG (Lean, Agile, Resilient, Green). 

Rosso e Saurin (2018) apresentam um quadro comparativo que afirma ser possível relacionar 
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resiliência e produção enxuta, onde expõem os principais pontos em comum entre os dois 

conceitos. 

Por outro lado, Ahmed e Rashdi (2020) apresentam em seus resultados que empresas 

com estratégia enxuta têm práticas mais robustas em comparação com as empresas com 

orientação para manufatura ágil, e que as empresas lean não oferecem suporte à resiliência 

organizacional. 

Assim, nesta pesquisa, buscar-se-á analisar se a construção enxuta pode auxiliar as 

construtoras, positivamente ou negativamente, no enfrentamento resiliente da COVID-19, sob 

a ótica da resiliência organizacional. Neste sentido, a questão norteadora desta pesquisa é: qual 

a relação entre a construção enxuta e a resiliência no enfretamento da crise da COVID-19 em 

empresas da construção civil? Para tanto, três construtoras com diferentes níveis de aplicação 

da filosofia (variando da não-aplicação até aplicação avançada da filosofia) são investigadas 

neste trabalho.   

 

1.2  Objetivos 

 

Para responder essa questão de pesquisa, este trabalho tem como objetivo analisar o 

quão resilientes foram as empresas de construção civil ante a pandemia da COVID-19, 

comparando o desempenho de construtoras com diferentes níveis de adoção das filosofias e 

práticas enxutas. 

Para atingir o objetivo geral, essa pesquisa tem os seguintes objetivos específicos: 

• identificar e analisar o nível de implementação da filosofia enxuta nas 

construtoras pesquisadas; 

• apresentar os possíveis impactos da pandemia nas mesmas;  

• identificar as principais estratégias e o nível de resiliência das empresas no 

enfrentamento da COVID-19; 

• verificar se a relação entre lean e resiliência foi positiva ou negativa no 

enfrentamento da pandemia em cada construtora analisada. 

 

1.3  Justificativa 

 

Esta pesquisa justifica-se pela atualidade e relevância do tema, uma vez que a maioria 

das empresas do setor da construção civil estão expostas aos impactos globais da pandemia. 
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Nos últimos anos, conforme estudo de Li et al. (2019), observa-se um crescente número de 

publicações e pesquisadores sobre a construção enxuta em bases de dados internacionais, porém 

nenhuma das pesquisas estudadas pelo referido autor tratam da resiliência das empresas que 

adotam a filosofia.  

Não foram encontradas pesquisas aprofundadas que relacionem os temas construção 

enxuta e resiliência nas bases científicas nos últimos cinco anos. Nesse sentido, busca-se 

verificar se a construção enxuta influencia na resiliência de uma empresa. Há autores que 

destacam os benefícios da resiliência na antecipação e na recuperação de eventos inesperados 

(EKANAYAKE et al, 2020; SHAHBAZ et al 2019; PASCUA E CHANG-RICHARDS 2018; 

ZAVALA, NOWICKI E RAMIREZ-MARQUEZ, 2018; WANG et al 2017). Relacionando os 

dois temas, Fonseca e Azevedo (2020), Bryce et al. (2020), Chopra e Sodhi (2014), Christopher 

e Holweg (2011) afirmam que a relação lean e resiliência é conflitante. Já Vasconcelos, 

Cândido e Heineck (2020), McMaster et al. (2020), Birkie (2016) sugerem que a relação entre 

ambos é possível e traz diversos benefícios. Assim, é possível perceber que apesar dos 

benefícios evidenciados com a aplicação da filosofia enxuta, as pesquisas mais recentes 

discutem se no atual cenário de pandemia mundial, se esta filosofia pode apresentar os mesmos 

benefícios. 

Adicionalmente, o estudo do setor da construção civil e sua cadeia de construção é de 

grande importância econômica e social para o Brasil, pois de acordo com SEBRAE (2016), 

dentre outros tantos fatores, este setor se destaca também por criar oportunidades de trabalho 

para uma faixa da população com baixa escolaridade e pouca qualificação profissional. 

Conforme dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil - CBIC, em 2018, havia 

um total de 197.667 empresas atuantes neste mercado, número que vem decrescendo desde 

2014. A maioria das empresas do setor são pequenas empresas, onde 91% dessas possuem 

menos que 19 empregados. Ainda com relação aos números da CBIC (2018), o PIB da 

construção civil, no ano de 2019, foi de 7.256.926 milhões de reais. O saldo de empregos 

formais no setor em 2019 foi de 60.629 novos empregos. 

De acordo com a tabela CNAE 2.0 (IBGE, 2020), a cadeia do setor é dividida em nove 

grupos de atividade econômica distintos, a saber: incorporação de empreendimentos 

imobiliários; construção de edifícios; construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras 

de arte especiais; obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto 

e transporte por dutos; construção de outras obras de infraestrutura; demolição e preparação do 

terreno; instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções; obras de 
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acabamento; outros serviços especializados para construção. Neste trabalho, o foco da pesquisa 

será nas empresas construtoras, que podem ser classificadas pelo Sebrae (2021) em três grupos 

principais: construção de edifícios, realização de obras de infraestrutura e outros serviços 

especializados para construção civil. 

Por fim, cabe ressaltar que no período de 2 a 12 de abril de 2018 foi realizada uma 

pesquisa pela Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2019), que teve como objetivo 

entender o panorama atual da adoção de 15 técnicas e ferramentas da construção enxuta, 

previamente selecionadas pelos pesquisadores. O estudo envolveu 443 empresas do setor da 

construção civil, que foram segregadas por porte, sendo 144 de pequeno, 206 de médio e 93 de 

grande porte. Dentre os resultados obtidos, a pesquisa evidenciou a baixa aplicação das técnicas 

e ferramentas entre as empresas da construção no Brasil, e quando identificado o uso de uma 

dessas técnicas, esta se dava de forma isolada (ou seja, em partes da empresa ou em partes do 

processo produtivo da obra). Destaca-se ainda que mais da metade das empresas pesquisadas 

não utiliza nenhuma ou utiliza de 1 a 3 técnicas das 15 pesquisadas (de forma isolada ou 

completa). As empresas que utilizam 10 ou mais técnicas são apenas 12%. Outro resultado 

importante é que em 2018, apenas duas das 15 técnicas eram aplicadas por mais da metade das 

empresas que atuam na indústria da construção brasileira: o Trabalho Padronizado (68% das 

empresas) e o Programa 5S (60% das empresas). Todas as demais técnicas pesquisadas estavam 

em uso em menos de 40% das empresas. Por fim, vale destacar que no estudo, as empresas 

foram classificadas em três subsetores dentro da indústria da construção civil, quais sejam: 

construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para construção civil. 

No setor de serviços especializados, em que se localiza a empresa alvo desse estudo, 30% das 

entrevistadas não utilizam nenhuma técnica; 39% utilizam de 1 a 3 técnicas das 15 pesquisadas; 

26% utilizam entre 4 e 9 técnicas e apenas 6% utilizam de 10 a 15 técnicas.  

Assim, percebe-se que a aplicação da filosofia ainda é baixa entre as empresas 

brasileiras da construção civil, e pouco se fala sobre sua relação no enfrentamento resiliente da 

COVID -19. 

 
1.4  Estrutura da pesquisa 

 

Esta dissertação está organizada como mostra a Figura 1. 
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Figura 1 - Estrutura da pesquisa 

 
 

Fonte: o autor. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção, será apresentada uma breve revisão bibliográfica, destacando um panorama 

da indústria da construção civil, o Sistema Toyota de Produção, a produção enxuta e seus 

principais conceitos, princípios, ferramentas e técnicas. Serão abordados também assuntos 

relacionados a pandemia da COVID-19, questões sobre o conceito de resiliência e o papel da 

construção enxuta no enfrentamento da COVID-19. 

 

2.1  A indústria da construção civil  

 

Para Kudsk et al. (2013) e Bajjou, Chafi, En-nadi (2017), o setor da construção civil 

apresenta diferenças significativas quando comparado ao setor manufatureiro, pois possui a 

seguintes características particulares listadas a seguir: 

• produção do produto no local: na indústria da construção, o local da construção 

é sempre o local da entrega. Isso faz com que o canteiro de obras tenha caráter 

itinerante, pois o local de construção do produto está sempre mudando; 

• projetos únicos para cada produto: na construção, cada projeto é único e o grau 

de envolvimento do cliente no ciclo do projeto é muito alto. Ele mantém um 

papel muito importante na definição do projeto e pode pedir constantemente 

alterações/ personalização; 

• complexidade dos projetos e canteiros: o processo de construção é extremamente 

variável, único e flexível, portanto, cada projeto é uma tarefa única, 

caracterizada por diferentes processos de construção, com diferentes partes 

interessadas envolvidas simultaneamente. 

Para Monte (2017), o setor possui duas características importantes, sendo a primeira o 

reduzido coeficiente de importação, com seu mercado fornecedor concentrado nas empresas 

nacionais e a segunda característica é a sua dispersão, em função do tipo de produto e layout 

produtivo, o que exige a produção local de insumos e deseconomias de escala. 

De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP (2014), a 

construção civil tem um papel significativo na melhoria da competitividade da economia 

brasileira, pois o setor carrega desafios históricos de melhoria da infraestrutura do país e 

redução dos déficits sociais. Ainda segundo a ABCP (2014), o setor passou por muitas 

mudanças positivas, principalmente nos últimos vinte anos, tanto pela iniciativa governamental, 
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quanto pela iniciativa privada. Assim, o setor vem incorporando inovações tecnológicas em 

materiais, processos e sistemas construtivos, mas ainda possui diversos problemas de qualidade, 

produtividade, atendimento a prazos, pois as inovações não são bem gerenciadas.  

Conforme SEBRAE (2016), a cadeia da construção brasileira passou por um momento 

de forte expansão, principalmente até o ano de 2012, influenciada por financiamentos com taxas 

de juros atrativas que impulsionaram o mercado imobiliário, pelo programa de habitação urbana 

Minha Casa, Minha Vida e pelo programa de Aceleração do Crescimento - PAC, significativo 

para as obras de infraestrutura (SEBRAE, 2016). Porém, após o ano de 2012, observou-se uma 

queda no nível de atividade do setor, encontrando-se abaixo do usual, chegando a atingir a taxa 

de -10% em 2016.  

Indicadores de desempenho como a taxa real de crescimento do setor da construção civil 

e a influência do setor no Valor Adicionado Bruto a preços básicos (VABpb) do país podem 

ser visualizados na Figura 2. Percebe-se que o setor teve uma média de 5,5% de atuação no 

período mencionado.  

 

Figura 2 - Participação do VABpb da Construção Civil 

 

Fonte: CBIC (2020) 

 

A cadeia da construção civil também é de grande importância para a economia. 

Empresas como indústria e comércio de materiais, serviços, máquinas e equipamentos 

contribuem para elevar o PIB do setor. A Figura 3 demonstra a composição da cadeia produtiva 

da construção por participação (%) no PIB total da cadeia em 2017. 
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Figura 3 - Composição da cadeia produtiva da construção por participação (%) no PIB total em 2017 

 

Fonte: CBIC, 2020. 

 

No panorama feito pelo SEBRAE (2016) para o setor, ficaram claras as possibilidades 

de crescimento e desenvolvimento tecnológico na construção civil. De acordo com os 

resultados deste panorama, a construção enxuta foi apresentada como uma tendência relevante, 

e está listada junto a sete outras tendências elencadas abaixo: 

• mulheres na construção: é crescente o número de mulheres no setor, que 

demonstram como principais características profissionais o comprometimento, 

cuidado, qualidade, atenção e zelo; 

• serviços agregados: priorizar a satisfação do cliente oferecendo serviços 

complementares àquele adquirido; 

• e-learning na cadeia produtiva: trata da capacitação da mão de obra empregada 

e a contribuição do ensino a distância nesse percurso; 

• smart cities (cidades inteligentes): reúnem tecnologia, sustentabilidade e 

mobilidade nos produtos da construção civil; 

• encadeamento produtivo: consiste na divisão do processo produtivo em menores 

partes que podem ser incorporadas por pequenas empresas; 

• construções sustentáveis: propõem a redução da geração de resíduo sólidos das 

atividades humanas nas construções; 
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• central de negócios: apoio a políticas de compras e vendas conjuntas para 

pequenas empresas. 

 

2.2  Sistema Toyota de Produção  

 

Os processos de produção passaram por constantes transformações ao longo dos anos. 

Segundo Ohno (1997), o antigo sistema americano de produção, consistia em máquinas de uso 

geral agrupadas por processo, que criavam peças diversas, as quais chegavam aos produtos 

acabados após grande quantidade de trabalho, como montagens e deslocamento 

 Com o surgimento do Fordismo, em 1913, o processo de produção passou a ser visto 

de forma integrada, onde Henry Ford desenvolveu peças consistentemente intercambiáveis, o 

trabalho padrão e o transporte móvel (linha de montagem móvel), que deram origem à produção 

em fluxo (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2019). Isto possibilitou alinhar as etapas de 

fabricação na sequência do processo, usando máquinas específicas para fabricar e montar os 

componentes de um veículo em poucos minutos, fornecendo componentes perfeitamente 

adequados diretamente ao lado da linha. 

Para Ohno (1997), o sistema Ford conseguia garantir grande fluxo de produção, mas era 

restrito quanto a variedade de produtos produzidos. O modelo T era limitado a apenas uma cor 

e a uma única especificação. Praticamente, todas as máquinas da Ford Motor Company 

trabalhavam com modelos únicos de peças e, basicamente, não havia trocas. 

O mercado mundial começou então a desejar mais opções e variedades de produtos, 

trazendo dificuldades para o Fordismo atender a essa demanda (WOMACK, JONES, ROSS, 

2004). Kiichiro Toyoda e Taiichi Ohno passaram a estudar essa situação nos anos 1930, e com 

mais intensidade logo após a Segunda Guerra Mundial, quando lhes ocorreu que uma série de 

simples inovações poderiam fornecer continuidade ao fluxo do processo junto a uma grande 

variedade de oferta de produtos. Eles, portanto, revisaram o pensamento original de Ford e 

criaram o Sistema de Toyota de Produção (STP). 

Ohno (1997) afirma que o Sistema Toyota de Produção surgiu da necessidade. As 

restrições do mercado exigiram a produção de pequenas quantidades de muitas variedades sob 

condições de baixa demanda.  

Womack, Jones, Roos (2004) relatam que o jovem engenheiro Eiji Toyoda visitou o 

complexo de Rouge, uma planta fabril da Ford em Detroit, e descobriu que não seria possível 

implementar o sistema de produção em massa no Japão, devido a fatores como a limitação do 
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mercado doméstico japonês, que demanda uma vasta gama de veículos; o fortalecimento da 

força sindical local, que devido a pressões norte-americanas não aceitava o tratamento da mão 

de obra como custo variável ou peça intercambiável; a devastação econômica do país devido à 

guerra; e a imensidão de produtores mundiais que estavam ansiosos por operarem no Japão. 

A base do Sistema Toyota de Produção é a absoluta eliminação do desperdício, que 

ocasiona o aumento da eficiência da produção. Para Shingo (1996) e Ohno (1997), os dois 

pilares necessários à sustentação do sistema são o just-in-time (JIT) e a autonomação, também 

denominada jidoka.  

O just-in-time, segundo Shingo (1996) e Ohno (1997), consiste em uma estratégia para 

atingir a produção na qual itens necessários para a montagem de um produto devem chegar à 

produção no tempo certo e somente na quantidade necessária, o que irá eliminar a existência de 

estoques e as perdas. Corroborando com essa afirmação, Ansah et al. (2016) afirmam que o 

just-in-time é uma maneira de pensar, trabalhar e gerenciar para eliminar resíduos em processos. 

Li e Liu (2016) descrevem a redução do tempo de produção; o estoque reduzido de matérias-

primas, produtos incompletos (estoque em processo) e produtos acabados; a melhoria no fluxo 

de produção e sua estabilidade como benefícios dessa ferramenta. Segundo Bajjou, Chafi, En-

nadi (2017), o just-in-time facilita a transferência de uma estratégia empurrada para uma 

estratégia puxada usando cartões kanban, o que permite reduzir a quantidade de estoque.  

Nesse sentido, Shingo (1996) complementa que seu objetivo é aumentar os lucros 

através da constante eliminação de perdas, sendo os estoques desnecessários, devendo sempre 

serem eliminados do processo. Para facilitar a implementação do just-in-time, existem técnicas 

e ferramentas específicas que auxiliam diretamente na redução de desperdícios, e serão 

apresentadas na subseção 2.4.2  Para Câmera (2015), este é o pilar que se refere às entregas aos 

clientes, no tempo certo e com as quantidades pedidas, sem gerar estoques ou atrasos. 

O jidoka (autonomação), por sua vez é definido como automação com um toque 

humano, consistindo em máquinas que estão acopladas a um dispositivo de parada automática, 

com inteligência para parar sua produção caso o próprio equipamento identifique algum 

problema ou dano que ocasionem produção em massa de produtos defeituosos (SHINGO, 1996; 

OHNO, 1997). Segundo da Silva (2016), na Toyota, o conceito de autonomação não está restrito 

às máquinas, e também é aplicado nas linhas manuais de montagem. Quando identificadas 

anormalidades ao longo da linha, qualquer operador pode parar a produção, desencadeando 

processos de identificação e eliminação de problemas. As paradas, tanto para a linha quanto 

para máquinas, são sinalizadas através de um sistema de informação visual chamado de andon. 
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Além do andon, a autonomação também conta com ferramentas específicas para sua 

implementação, como sistemas poka-yoke e gestão visual, dentre outros. Câmera (2015) afirma 

que este pilar se refere à melhoria dos processos, buscando atingir o objetivo principal do STP, 

que é a eliminação dos desperdícios. 

Para facilitar a eliminação dos desperdícios, é necessário identificar em um processo os 

desperdícios e suas fontes. Ohno (1997) propôs sete categorias de desperdícios, as quais podem 

ser aplicadas a qualquer tipo de processo. Shingo (1996), bem como Tapping e Shuker (2010), 

descrevem cada um dos desperdícios propostos pelo criador do STP: 

a) desperdício de superprodução (produção em excesso): produção e estoque de 

unidades antecipadamente à demanda. Usada erroneamente para prevenção de 

defeitos ou situações adversas que possam vir a acontecer; 

b) desperdício de tempo disponível (espera): esperar significa tempo ocioso, e faz 

com que o fluxo de trabalho pare. Esperar por qualquer coisa não agrega valor 

ao produto ou serviço;  

c) desperdício em transporte: movimentação de materiais desnecessária, que não 

agrega valor ao produto; 

d) desperdício do processamento em si (processamento desnecessário): está 

associado ao processamento de coisas que o cliente não quer. Inclui atividades 

redundantes como verificações de trabalhos e revisões excessivas; 

e) desperdício de estoque disponível (estoque): para Shingo (1996), a existência de 

estoque de matéria-prima, produtos em processamento e produtos acabados nas 

instalações fabris, acarretam custos de manuseio e armazenagem. Garantem 

fornecimento aos clientes, porém, tornam invisíveis as ineficiências do processo, 

como tempos elevados de preparação de máquinas, tempos de ciclo altos e 

desbalanceamento do fluxo produtivo entre as estações de trabalho, além de 

contribuírem para o aumento do lead time; 

f) desperdício de movimento: movimentos desnecessários dos trabalhadores ao 

executarem determinadas atividades, que segundo Shingo (1996), podem ser 

eliminados através de estudos de tempos e movimentos. Ohno (1997) 

complementa que esses estudos geram ganhos de média de 10 a 20% na redução 

dos tempos de operação; 

g) desperdício de produzir produtos defeituosos: consistem em peças, 

subcomponentes e produtos acabados que não atendem às especificações de 
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qualidade requeridas pelo projeto. Este tipo de perda deve ser uma das mais 

combatidas dentro da empresa, pois produtos defeituosos geram outras perdas, 

ocasionado grandes prejuízos para a empresa. 

Mesquita (2014), Souza (2016), Cruz (2017), Dipenbruck (2017) e Santos e Santos 

(2017) relatam em seus trabalhos que além dessas categorias, Koskela (1992) definiu o making-

do como o oitavo tipo de perda. Trata-se de uma situação na qual a tarefa começa antes que 

todos os recursos necessários estejam disponíveis para que o trabalho inicie ou continue até seu 

término. 

Por outro lado, Panaino (2015) e Garcez (2018) destacam outro desperdício como sendo 

o oitavo, que é o desperdício da criatividade dos funcionários, proposto originalmente por Liker 

(2005). Esse tipo de desperdício também é apresentado nos trabalhos de Araújo (2016) e 

Chirinea (2018), que citam os autores Liker e Méier (2007), os quais concluem que o importante 

a ser observado é que os desperdícios, além de consumirem recursos como materiais, mão de 

obra e equipamento, causam um impacto negativo nos operários, desestimulando-os. Como as 

perdas em geral ocultam os problemas, os funcionários não são motivados a resolvê-los. Tal 

fato cria pessoas não acostumadas a pensar, inibindo sua criatividade. 

Slack, Brandon-Jones, Johnston (2019) e o Lean Institute Brasil (2019) apresentam as 

causas e fontes de desperdícios, também conhecidas como os 3M’s do Sistema Toyota de 

Produção, que descrevem práticas geradoras de desperdício a ser eliminado: 

a) Muda: qualquer atividade que consuma recursos sem criar valor para o cliente. 

Podem ser causadas por objetivos mal comunicados (incluindo o não entendimento 

das exigências do cliente) ou o uso ineficiente dos recursos. 

b) Mura: falta de regularidade ou consistência em uma operação, como altos e baixos 

na programação causados não pela demanda do cliente final, mas pelo sistema de 

produção, ou ritmo de trabalho irregular em uma operação.  

c) Muri: sobrecarga de equipamentos ou operadores, exigindo que operem em ritmo 

mais intenso, ou acelerado, empregando mais força ou esforço, por um período 

maior de o que podem suportar. 

Shurrab e Hussain (2018) entendem que o Sistema de Produção Toyota é considerado a 

fonte da metodologia lean e influenciou as empresas a melhorarem sua eficiência. O conceito 

de lean, conforme será apresentado nas próximas seções, foi originalmente aplicado a empresas 

automotivas, e posteriormente, a outros tipos de manufatura e até mesmo a outros setores, como 

por exemplos serviços de saúde e construção civil. 
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2.3  Produção enxuta (lean production) 

 

Desde sua criação, o Sistema Toyota de Produção vem se aprimorando e sendo estudado 

por diferentes pesquisadores, sendo aplicado em diferentes ramos de atividade industrial. De 

acordo com Womack, Jones, Roos (2004), em seu livro “A Máquina que Mudou o Mundo”, o 

conceito de produção enxuta (lean production) foi criado no final dos anos 80 pelo pesquisador 

John Krafcik, do International Motor Vehicle Program (IMVP), quando as conhecidas técnicas 

do STP começam a chegar no ocidente. Este pesquisador criou o conceito, entendendo a 

produção como “enxuta” por utilizar menores quantidades de esforço dos operários, espaço 

para fabricação, investimento em ferramentas, horas de planejamento, estoques e outros, 

quando comparada com a produção em massa. A produção enxuta é capaz de gerar bem menos 

defeitos e produzir uma maior e sempre crescente variedade de produtos (WOMACK, JONES, 

ROOS 2004). Segundo Ribeiro (2015), a filosofia enxuta une o que há de melhor na produção 

artesanal e na produção em massa, corroborando com Womack, Jones, Roos (2004), evitando 

assim, os altos custos da primeira e a rigidez da última. 

A mentalidade enxuta (lean thinking) é um termo utilizado para denominar uma filosofia 

de negócios baseada no STP. Esse sistema analisa com detalhes as atividades básicas envolvidas 

no negócio e identifica o que é a perda e o que é o valor a partir da ótica dos clientes e usuários 

(WOMACK; JONES, 2004).  

Uma organização enxuta entende o valor do cliente e concentra seus processos-chave 

para aumentá-lo continuamente. O objetivo final é fornecer valor perfeito para o cliente por 

meio de um processo perfeito de criação de valor que tenha zero desperdício. 

Mas o que é valor para o cliente? Para Tapping e Shuker (2010), na produção enxuta, o 

cliente vem em primeiro lugar, ou seja, deve-se conhecer o que o cliente percebe como valor. 

Slack, Brandon-Jones, Johnston (2019) afirmam que a administração da produção deve 

entender as necessidades dos clientes, com a finalidade de agregar valor para eles. Isso nada 

mais é do que entender plenamente o que significa “valor” para os clientes, saber o que é ser 

cliente e como assegurar que seus serviços ou produtos melhorem a vida dele. Moaveni, 

Banihashemi, Mojtahedi (2019) também afirmam que o objetivo de uma abordagem enxuta é 

criar o mais alto valor para o cliente e reduzir ou eliminar desperdícios. 

Fundamentado no conceito de valor, é possível classificar as atividades, de acordo com 

seu potencial de geração de valor. Ohno (1997) apresenta três classificações para os 

movimentos de um processo, sendo elas: 



28 

 

a) desperdício (atividades que não agregam valor e são desnecessárias): o movimento 

repetido e desnecessário que deve ser imediatamente eliminado. Por exemplo, 

esperar ou empilhar materiais submontados. 

b) trabalho sem valor adicionado (ou atividades que não agregam valor, mas são 

necessárias): são tarefas que a empresa necessita fazer, consomem recursos diversos, 

mas não contribuem diretamente para o valor do produto ou serviço. Pode ser 

considerado como um desperdício no sentido convencional. Por exemplo, caminhar 

para apanhar peças, abrir a caixa de mercadorias compradas, operar os botões de 

apertar e assim por diante. 

c) trabalho com valor adicionado (ou atividades que agregam valor): são aquelas 

atividades que transformam materiais e informações em produtos ou serviços que o 

cliente deseja. Significa algum tipo de processamento, que muda a forma ou o 

caráter de um produto ou montagem. Processar agrega valor. Quanto mais alta essa 

proporção, tanto maior a eficiência do trabalho, como por exemplo: montar peças, 

forjar matérias-primas, forjar na prensa, soldar e temperar engrenagens. 

A mentalidade enxuta é uma filosofia, surgida através da evolução do Sistema Toyota 

de Produção, e apresenta princípios básicos que a norteiam. Womack e Jones (2004) apresentam 

em sua literatura os cinco princípios gerais do pensamento enxuto: 

a) especifique o valor do ponto de vista do cliente final por família de produtos; 

b) identifique todas as etapas no fluxo de valor para cada família de produtos, 

eliminando sempre que possível as etapas que não criam valor; 

c) faça com que as etapas de criação de valor ocorram em sequência, para que o produto 

flua suavemente em direção ao cliente; 

d) à medida que o fluxo é introduzido, deixe os clientes puxarem valor da próxima 

atividade a montante (no sentido do fornecedor); 

e) conforme o valor é especificado, os fluxos de valor são identificados, as etapas de 

desperdício são removidas e o fluxo e a puxada são introduzidos. Inicie o processo 

novamente e continue até que seja alcançado um estado de perfeição no qual o valor 

perfeito é criado sem desperdício. 

De acordo com o Lean Enterprise Institute (2019), o pensamento enxuto não é adequado 

apenas para processos de fabricação, e se aplica a todos os tipos de negócios e processos. Não 

é um programa tático ou de redução de custos, mas uma maneira de pensar e agir para toda uma 
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organização. Atualmente, o pensamento enxuto se expandiu para serviços em geral, comércios, 

hospitais, escritórios e para a construção civil, que será o foco deste trabalho. 

 

2.4  Construção enxuta (lean construction) 

 

O marco inicial da construção enxuta é a publicação de Koskela (1992), um estudioso 

finlandês, que desafia os profissionais da construção civil a pensarem em conceitos como fluxo 

e geração de valor, em uma indústria conhecida por seus altos custos (com elevados índices de 

desperdício de material), baixa qualidade e baixa produtividade, devido à baixa qualificação e 

à alta rotatividade de mão-de-obra. 

Para Koskela (1992), a construção civil tem olhado ao longo de décadas para a indústria 

de manufatura a procura de soluções para minimizar seus problemas.  Assim a filosofia lean 

começa a se integrar à indústria da construção civil, como um novo método de gestão de 

projetos de construção, visando eliminar desperdícios e criar valor para o cliente (BAJJOU; 

CHAFI; EN-NADI, 2017). Sobre essa ótica, Alves et al. (2016) tratam a construção enxuta 

como um corpo de conhecimento emergente, baseado principalmente no trabalho desenvolvido 

pela Toyota Motor Company. Isatto et al. (2000) advertem que a aplicação dos conceitos da 

produção enxuta na construção civil deve resultar de um processo de transferência de 

conhecimentos, e não de réplica da manufatura, entendendo transferência como um termo 

genérico que expressa um estudo de práticas bem-sucedidas. Moaveni, Banihashemi, Mojtahedi 

(2019) observam que vários estudos foram realizados sobre o impacto das técnicas lean no 

desempenho de projetos na construção civil em diferentes países, e conclui que aplicação bem-

sucedida de estruturas e princípios da construção enxuta podem melhorar a estrutura de custos, 

prazos de entrega, produtividade, qualidade, confiabilidade, relacionamento entre parceiros de 

trabalho e satisfação.  

Shurrab e Hussain (2018) apresentam em seu estudo, cinco elementos essenciais à 

construção enxuta, quais sejam: redução de desperdícios, foco no processo, foco no cliente 

final, melhoria contínua e relações de cooperação.  

Formoso (2002) afirma que a diferença básica entre a filosofia gerencial tradicional e a 

lean é principalmente conceitual. De acordo com Koskela (1992), visão tradicional na 

construção civil visualiza a produção uma conversão de um input (matérias-primas, trabalho) 

em um output (produto), dividido hierarquicamente em subprocessos.  Neste modelo, valor está 

associado somente a custos dos insumos e, qualquer ação que possibilita uma redução de custos 
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em um subprocesso, permite uma redução dos custos totais do processo. A Figura 4 apresenta 

o modelo de processo na filosofia gerencial tradicional. 

 

Figura 4 - Modelo de processo na filosofia gerencial tradicional 

 

Fonte: Adaptado de Koskela (1992). 

 

Enxergar a produção como um simples modelo de conversão, não considera que há 

atividades que não agregam valor ao produto, como é abordado pela filosofia da construção 

enxuta. Assim, Koskela (1992) propõe o modelo de fluxo de conversão, no qual define que um 

processo consiste em um fluxo de materiais, desde a matéria prima até o produto acabado, que 

é constituído por diversas atividades e/ou informações, desde a matéria prima até o produto 

acabado.  

O material pode estar sendo processado, inspecionado ou movimentado, ou ainda estar 

esperando por processamento, inspeção ou movimentação. Neste fluxo, valor refere-se ao 

atendimento das necessidades dos clientes. O processamento representa o aspecto de conversão 

do sistema de produção; a inspeção, a movimentação e a espera representam os aspectos de 

fluxo da produção (que não agregam valor ao produto por não serem percebidas pelo cliente. 

Em grande parte dos casos, somente as atividades de processamento proporcionam a agregação 

de valor ao produto. Na  

 

 

 

 

Figura 5, é apresentado o modelo do processo de construção enxuta proposto por 

Koskela (1992). 
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Figura 5 - Modelo de processo na construção enxuta 

 

Fonte: Adaptado de Koskela (1992). 

 

Embora todas as atividades gerem custos e consumam tempo, apenas as atividades de 
conversão agregam valor ao material ou informação que está sendo transformado em um 
produto. A filosofia da construção enxuta visa eliminar ao máximo as atividades que não 
agregam valor. Como nem sempre é possível eliminar todas as atividades de fluxo, a melhoria 
do processo pode se dar na redução desses custos, junto do aumento de eficiência das 
atividades de conversão. Essa ideia central da nova filosofia de produção é ilustrada na 

Figura 6.  

 

Figura 6 - Melhoria de desempenho na abordagem convencional e na nova filosofia de produção 
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Fonte: Adaptado de Koskela (1992). 

 

Além dos conceitos básicos, a construção enxuta apresenta princípios para gestão de 

processos. Vários destes princípios estão intimamente relacionados, mas não no mesmo nível. 

Alguns são teoricamente mais fundamentados e outros estão voltados à aplicação prática, 

conforme abordado a seguir.  

2.4.1  Princípios da construção enxuta 

 

Os onze princípios para aplicação do lean na construção civil foram propostos por 

Koskela (1992) e serão apresentados e discutidos a seguir. São eles:  

 

a) Reduzir as parcelas de atividades que não agregam valor 

Este é um dos princípios fundamentais da filosofia enxuta.  Koskela (1992) define 

atividades que não agregam valor, também chamadas de desperdícios, como atividades que 

consomem tempo, recursos ou espaço, mas que não convertem materiais e / ou informações na 

direção das especificações exigidas pelo cliente. Para Formoso (2002), a melhoria ou até mesmo 

a eliminação de algumas atividades de fluxo não essenciais, por exemplo transporte, espera, 

movimentações e retrabalhos, refletem positivamente na eficiência dos processos. Como 

exemplo, é possível visualizar na Figura 7 o emprego de um simples dispositivo de suporte do 

mangote utilizado no bombeamento de argamassa, que permite ao servente realizar uma 

atividade que agrega valor (espalhar a argamassa), ao invés de simplesmente segurar o mangote, 

ou até mesmo fazer outras atividades auxiliares a pedido do pedreiro (FORMOSO, 2002). 
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Figura 7 - Exemplo eliminação de atividade na qual não agrega valor 

 

 

Fonte: Formoso (2002). 

 

b) Aumentar o valor da saída ou produto através da consideração sistemática das 

exigências do cliente 

Este princípio estabelece que se deve identificar com clareza as necessidades dos 

clientes, tanto internos quanto externos, e esta informação deve ser considerada no projeto do 

produto e na gestão da produção. O aumento do valor pode ser aplicado através do mapeamento 

do processo, identificando sistematicamente quem são os clientes e quais são seus requisitos 

para cada estágio do mesmo. Câmera (2015) apresenta como exemplo prático a realização de 

pesquisa de mercado e avaliação pós-ocupação. Posteriormente, deve-se buscar melhorias que 

aumentem o valor para o cliente. 

 

c) Reduzir a variabilidade 

Formoso (2002) apresenta a existência de três tipos chave de variabilidade envolvidas 

num processo de produção, que são a variabilidade nos processos anteriores (processos de 

fornecedores), variabilidade no próprio processo da empresa e variabilidade na demanda 

(relacionada aos desejos e necessidades dos clientes). Isatto (2000) exemplifica de maneira 

clara cada tipo: a variabilidade nos processos anteriores por exemplo, pode ocorrer quando se 

identifica variação dimensional significativa em blocos cerâmicos adquiridos de determinado 

fornecedor. Já a variabilidade no próprio processo pode ser associada a duração da execução de 
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determinada atividade, ao longo de vários ciclos. Por fim, a variabilidade na demanda está 

relacionada aos desejos e necessidades dos clientes. 

Segundo Koskela (1992), a ocorrência de variabilidade é inerente a todo tipo de 

processo, e existem duas razões para que se busque sua redução; a primeira razão é relacionada 

ao ponto de vista do cliente, onde um produto uniforme em geral traz mais satisfação, pois a 

qualidade do produto efetivamente corresponde às especificações previamente estabelecidas; a 

segunda razão é que a variabilidade tende a aumentar a parcela de atividades que não agregam 

valor. Essa variabilidade também pode aumentar o tempo necessário para execução do 

processo, devido a interrupção de fluxos de trabalho, e da não aceitação de produtos fora de 

especificação pelo cliente, resultando em retrabalhos ou rejeitos. De acordo com Formoso 

(2002), uma maneira de reduzir a variabilidade é através da padronização dos processos, do 

treinamento dos colaboradores com base nos padrões definidos pela empresa, e do 

planejamento e controle adequado da execução, definindo a melhor sequência de tarefas 

disponibilizando recursos necessários para realização destas. Wambeke, Hsiang, Liu (2011) 

relacionam a redução da variabilidade com a correta definição dos pré-requisitos do processo. 

Koskela (1992) complementa que a abordagem prática para diminuir a variabilidade é composta 

pelos procedimentos de controle estatístico. Estes procedimentos lidam com a medição da 

variabilidade, em seguida, é possível encontrar e eliminar suas causas. Adicionalmente, a 

padronização de atividades através de procedimentos padrão e dispositivos poka-yoke também 

são frequentemente usados como meio de reduzir a variabilidade nos processos de conversão e 

fluxo.  

 

d) Reduzir o tempo de ciclo 

O tempo de ciclo pode ser definido como a soma de todos os tempos (transporte, espera, 

processamento e inspeção) para produzir determinado produto. A aplicação deste princípio está 

diretamente relacionada com a eliminação das atividades de fluxo. Está associada também a 

outras vantagens, como entrega mais rápida ao cliente, maior facilidade na gestão dos 

processos, aumento efeito da aprendizagem, melhoria na estimativa de demandas futuras e 

redução da vulnerabilidade do sistema às mudanças de demanda. A Figura 8 apresenta a 

redução progressiva do tempo de ciclo. 

 

Figura 8 - Redução progressiva do tempo de ciclo através da eliminação de tarefas que não agregam valor  
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Fonte: Adaptado de Koskela (1992). 

 

Zhang et al. (2018) estudou o Building Information Modelling (BIM), e descobriu que 

esta ferramenta pode reduzir as requisições de informações sobre o projeto, identificando e 

corrigindo erros de projeto e de modelos antes do início da construção. Consequentemente, o 

tempo de ciclo pode ser reduzido e há economia de tempo e dinheiro nas obras. Faria (2017) 

cita que é possível reduzir o tempo de ciclo através da redução do tamanho dos lotes e também 

da redução de inventário. 

 

e) Simplificar minimizando o número de passos, peças e ligações 

Quanto maior o número de componentes ou de passos em um processo, maior tende a 

ser o número de atividades que não agregam valor (FORMOSO, 2002). Koskela (1992) defende 

que a simplificação pode ser obtida através da redução do número de componentes em um 

produto e da redução do número de etapas nos fluxos de material e informação, e ainda que 

sistemas complexos são inerentemente menos confiáveis que sistemas simples. Além disso, a 

capacidade humana de lidar com a complexidade é limitada e facilmente excedida. 

Um exemplo de simplificação pode ser observado na construção de vergas em uma obra. 

A verga é um elemento estrutural localizado sobre o vão de uma janela ou porta, e tem a 

finalidade de absorver e distribuir forças incidentes sobre este vão. As vergas podem ser 

executadas in-loco, utilizando blocos de alvenaria, ou serem pré-fabricadas em concreto. Na 

Figura 9, é possível identificar o uso de vergas pré-moldadas, que reduzem significativamente 
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o número de passos em comparação com a verga de alvenaria, resultando na redução de 

atividades que não agregam valor. 

 

Figura 9 - Minimização no número de passos na execução de alvenaria 

 

Fonte: Formoso (2002). 

 

f) Aumentar a flexibilidade da saída 

Este princípio refere-se à possibilidade de alterar as características dos produtos 

entregues aos clientes, sem aumentar substancialmente os custos deles. Embora este princípio 

pareça contraditório com o aumento da eficiência, muitas indústrias têm alcançado flexibilidade 

mantendo níveis elevados de produtividade. Isto pode ser obtido através da redução do tempo 

de ciclo, do uso de mão de obra polivalente, da customização do produto no tempo mais tarde 

possível e da utilização de processos flexíveis (FORMOSO, 2002). 

Para exemplificar na prática este princípio, Isatto (2000) apresenta uma técnica usada 

por empresas do mercado imobiliário, que é a execução das divisórias internas de gesso em 

uma edificação, que permite o aumento da flexibilidade (dentro de certos limites), sem 

comprometer substancialmente a eficiência do sistema de produção, conforme pode ser 

visualizado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Execução de divisórias de gesso acartonado 
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Fonte: Isatto (2000). 

 

g) Aumentar a transparência do processo 

A falta de transparência do processo aumenta a propensão a errar, reduz a visibilidade 

dos erros, e diminui a motivação para melhorar. Segundo Bajjou, Chafi, En-nadi (2019), este 

princípio objetiva tornar o processo diretamente observável, integrar informações ao processo 

de construção, manter a organização local de trabalho e tornar visíveis os atributos invisíveis 

por meio de indicadores. Para isso, é possível usar ferramentas visuais que permitam o 

reconhecimento imediato do status do processo, reduzindo a interdependência entre as unidades 

de construção. 

Ao tornar o fluxo principal de operações do início ao fim visível e compreensível para 

todos, através meios organizacionais ou físicos, medições e exibição pública de informações, 

ocorre a redução de erros de processo. 

Brandy et al. (2018) afirmam que a falta de transparência pode gerar problemas em uma 

obra, como comunicação e coordenação pobres, má orientação para processos, tomada de 

decisões ineficaz, condições de trabalho inseguras, insatisfação e estresse do trabalhador, altos 

níveis de desperdício e variabilidade. 

 De acordo com Formoso (2002), a transparência pode ser aumentada através da 

remoção de obstáculos visuais, tais como divisórias e tapumes; utilização de dispositivos 

visuais, tais como cartazes, sinalização luminosa, e demarcação de áreas; emprego de 

indicadores de desempenho, que tornam visíveis atributos do processo, tais como nível de 

produtividade, número de peças rejeitadas, etc.; programas de melhoria da organização e 
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limpeza, tais como o Programa 5S. Isatto (2000) apresenta um dispositivo de controle de uso 

do espaço, que mantém a ordem no local e torna o ambiente suscetível a observação, mantendo 

a transparência do processo, conforme Figura 11. 

 

Figura 11 - Exemplo de aplicação do princípio da transparência de processos 

 

 

Fonte: Isatto (2000). 

 

 

h) Focar no controle no processo global 

Para Koskela (1992), é essencial que haja foco no controle do processo global, para 

evitar a ocorrência de fluxo segmentado e consequentemente, sub otimização do processo. Para 

evitar a redução do desempenho do processo pela segmentação do fluxo, é essencial poder 

medir o processo completo e também instituir uma autoridade para controle de todo o processo.  

De acordo com Isatto (2000), na construção civil, especialmente na execução de uma 

obra, é muito comum a ocorrência de fluxo segmentado, pois existem muitos projetistas, 

empresas subcontratadas e fornecedores independentes. A cooperação a longo prazo com 

fornecedores e a formação de equipes auxiliam a obter benefícios mútuos em um fluxo total 

otimizado dentro da organização. 

Como exemplo prático, o mesmo autor destaca que o custo da alvenaria pode ser 

significativamente reduzido se houver um esforço de desenvolvimento integrado com o 
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fornecedor de blocos pré-moldados, no sentido de introduzir a paletização (Figura 12). Se a 

melhoria for implementada no processo como um todo, pode-se obter diversos benefícios, tais 

como a redução do custo do carregamento e descarregamento, cumprimento dos horários de 

entregas com hora marcada, redução dos estoques na obra, etc. Esta melhoria é muito mais 

significativa se comparada com uma iniciativa individual de paletização, restrita apenas ao 

canteiro de obra 

 

Figura 12 - Exemplo de paletização praticada pelo fornecedor 

 

 

Fonte: Isatto (2000). 

i) Construir a melhoria contínua no processo 

O esforço para reduzir o desperdício e aumentar o valor é um processo interno, 

incremental e iterativo. Exemplos de métodos para institucionalizar a melhoria contínua são a 

medição e monitoramento de melhorias, definição de metas de expansão, delegar a 

responsabilidade de melhoria a todos os funcionários, utilizar procedimentos padrão como 

hipóteses de melhores práticas, a serem constantemente desafiados por melhores maneiras e 

vincular melhoria ao controle, eliminando sempre a raiz dos problemas ao invés de lidar com 

seus efeitos. 

Heigermoser et al. (2018) sugerem que a melhoria contínua é um método para 

identificação de oportunidades para agilizar o trabalho e reduzir o desperdício, custo, tempo e 

retrabalho. Ainda segundo o autor, o princípio central do processo de melhoria contínua é a 

autorreflexão dos processos existentes, e sua implementação pode se dar pela adoção da 
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ferramenta Kaizen, definida por um ciclo de quatro etapas, o modelo “Plan-Do-Check-Act” 

(PDCA), descrito na Figura 13. 

 

Figura 13 - Ciclo PDCA 

 

 

Fonte: adaptado de Heigermoser et al. (2019). 

 

j) Balancear a melhoria do fluxo de com melhoria de conversão 

Na melhoria das atividades produtivas, as conversões e os fluxos devem ser analisados, 

bem como a sua relação. Segundo Koskela (1992), fluxos melhores requerem menos capacidade 

de conversão e, portanto, menos investimento em equipamentos. Fluxos mais controlados 

facilitam a implementação da nova tecnologia de conversão e uma nova tecnologia de 

conversão pode fornecer menor variabilidade e, portanto, benefícios de fluxo. Isatto (2000) traz 

como exemplo a melhoria do desempenho na execução de sistemas de vedação vertical 

(alvenaria de blocos cerâmicos), que requer um esforço de eliminação de perdas nas atividades 

de transporte, inspeção e estoques. A partir do momento que este processo atinge elevados 

níveis de racionalização, passa-se a avaliar a possibilidade de introduzir uma inovação 

tecnológica nas atividades de conversão, como a utilização de divisórias leves ou painéis pré-

moldados. Uma vez introduzida esta inovação, o autor afirma que passa a ser necessário 
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novamente buscar a melhoria contínua, visando a melhorar o desempenho das atividades de 

fluxo. Koskela (1992) complementa que muitas vezes, vale a pena buscar agressivamente a 

melhoria do processo de fluxo antes de grandes investimentos em nova tecnologia de conversão. 

 

k) Benchmarking 

O benchmarking, de acordo com Isatto (2000), consiste em um processo de aprendizado 

a partir das práticas adotadas em outras empresas, tipicamente consideradas líderes num 

determinado segmento ou aspecto específico da produção. Em sua essência, consiste em 

encontrar e implementar boas práticas evidenciadas em outras empresas. Para Du, Liu, Issa 

(2014), essa técnica é uma comparação entre organizações, onde uma delas pode aprender como 

as metas de desempenho funcionam, e pode conhecer também os processos de negócios que 

explicam por que as organizações líderes são bem-sucedidas. 

Para Koskela (1992) o benchmarking é um estímulo útil para alcançar melhorias 

revolucionárias por meio de reconfiguração de processos. Através dessa técnica, falhas lógicas 

fundamentais nos processos podem ser identificadas. Em linhas gerais, Isatto (2000) propõe, 

assim como outros autores, um processo estruturado, contendo os seguintes passos: 

a) conhecer os próprios processos da empresa; 

b) identificar boas práticas em outras empresas similares; 

c) entender os princípios por trás destas boas práticas; e 

d) adaptar as boas práticas encontradas à realidade da empresa. 

 

2.4.2  Ferramentas da construção enxuta 

 

Desde que Koskela adaptou os princípios do Sistema Toyota de Produção para a 

Construção Civil, muitas ferramentas do pensamento enxuto foram adequadas e até novas 

foram criadas para possibilitar a aplicação da filosofia no setor. Na literatura, os autores 

estudados propõem diferentes ferramentas para auxiliar na implementação da construção 

enxuta nas empresas. Estes apresentam diferenças quanto à quantidade e à classificação das 

técnicas e ferramentas existentes, onde alguns apresentam e detalham apenas uma ou duas 

ferramentas, até outros que apresentam mais de vinte ferramentas.  

Ogunbiyi, Goulding, Oladapo (2014), por exemplo, em um estudo sobre a aplicação da 

construção enxuta associada a sustentabilidade, citam quinze diferentes ferramentas. Zhang e 

Chen (2016) por sua vez, estabelecem em seu estudo uma relação entre a gestão do 
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conhecimento e as técnicas da construção enxuta, demonstrando o benefício da utilização destas 

no processo criativo dentro das empresas, e para tanto, apresentam nove ferramentas. 

Gambatese, Pestana, Lee (2017), avaliando sinergias entre a segurança na construção civil e as 

técnicas da construção enxuta, citam diversos tipos de ferramentas alinhadas com o conteúdo 

por eles apresentado. Neste mesmo ano, Tezel e Aziz (2017), Bajjou et al. (2017) e Sarhan et 

al. (2017) também avaliam ferramentas, sendo que os dois últimos tratam do Last Planner 

System, uma ferramenta específica da filosofia. Memon et al. (2018) apresentam ferramentas 

típicas da construção enxuta, tais como ferramentas de qualidade, que podem ajudar a alcançar 

os objetivos da filosofia. Enshassi et al. (2019), Innella, Arashpour e Bai (2019) identificaram 

e propuseram em seus trabalhos uma classificação de lista de ferramentas e técnicas que podem 

ser aplicadas.   

Mais recentemente, Ferreira, Fiuza e Oliveira (2020) realizam uma revisão sistemática 

da literatura na base de dados da Web of Science, buscando identificar e analisar quais as 

técnicas e ferramentas foram as mais mencionadas na literatura internacional, no intervalo entre 

2015 e 2019. Dentre os resultados deste trabalho, é importante destacar a elaboração de um 

ranking com as ferramentas mais citadas pelos autores por eles encontrados, que é apresentado 

no Quadro 1. 

 

 

 

 

Quadro 1 - Ferramentas e técnicas mais citadas na literatura 

Ferramentas e técnicas Número de citações 
Last Planner System (LPS) 23 
BIM 13 
5s 10 
Mapeamento de fluxo de valor 10 
Poka-yoke 10 
Gestão visual 10 
Just-in-time 8 
Kanban 8 
Trabalho padronizado 8 
Estudos de primeira execução 7 
Kaizen 7 
Reuniões diárias 7 
Cinco por quês 6 
Gestão da Qualidade Total (TQM) 6 
Target Value Design (TVD) 6 
Manutenção Produtiva Total (TPM) 5 
Engenharia simultânea 4 
Falha segura para qualidade e segurança 4 
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Pré-fabricação 4 
Projeto integrado 4 
Análise de Pareto 3 
Benchmarking 3 
Diagrama de Ishikawa 3 
Análise de falhas (FMEA) 3 
Seis Sigma 3 

Fonte: Ferreira, Fiuza e Oliveira (2020). 

 

A seguir, será realizada uma breve definição das 12 ferramentas mais citadas de acordo 

com o estudo de Ferreira, Fiuza e Oliveira (2020). A classificação apresentada por estes autores 

foi adotada nesta pesquisa, por ser um trabalho atual, que traz resultados de busca em uma 

importante base de dados internacional. Assim, as ferramentas a serem definidas neste trabalho 

são: 

 

• Last Planner System: Para Ballard e Howell (1994), esta técnica desenvolvida por Glen 

Ballard tem a finalidade de minimizar fontes de resíduos no sistema de construção por 

meio da coordenação mútua entre todas as partes interessadas do projeto de construção 

(arquiteto, engenharia, empresas, subcontratados e fornecedores). Bajjou, Chafi, En-

nadi (2017) ressaltam que a importância do Last Planner System (LPS) aparece em sua 

capacidade de substituir os sistemas de planejamento tradicionais por um sistema de 

planejamento mais realista, levando em consideração a capacidade das empresas em 

cumprir seus compromissos de maneira confiável. Ansah et al. (2016) define o último 

planejador como pessoa ou grupo de pessoas com a tarefa de controlar a unidade de 

produção. Eles são responsáveis por exigir o controle do fluxo de trabalho, verificar o 

fluxo de suprimentos, o design e a instalação em todas as unidades de produção. De 

acordo com Ballard (2000), o processo Last Planner System contribui para o 

desenvolvimento de um plano confiável e previsível. 

 

• BIM: é uma ferramenta computacional que fornece uma plataforma colaborativa de 

tomada de decisão, com finalidade de facilitar o compartilhamento de informações 

(HEIGERMOSER et al., 2019). Essa ferramenta permite a simulação do modelo a ser 

construído, e, portanto, auxilia no gerenciamento de projetos reduzindo falhas de 

comunicação e erros entre os atores da construção.   Segundo Andújar-Montoya et al. 

(2015), através do sistema BIM pode-se extrair desenhos 2D e modelos 3D de qualquer 
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ponto de vista, reduzindo tempo, trabalho e erros que provêm de modificações no 

projeto. 

 

• 5 “s”: Tapping e Shuker (2010) apresentam o 5S como um sistema de melhoria, 

originalmente resumido por cinco palavras japonesas que começam com a letra S, para 

criar um local de trabalho que satisfará os critérios de controle visual e lean. O sistema 

é utilizado para organização e padronização do ambiente de trabalho, reduzindo 

desperdícios. 

São cinco os sensos a saber: 

a) seiri (seleção): envolve separar os conteúdos de uma área e remover itens 

desnecessários; 

b) seiton (ordenação): trata de arrumar os itens necessários para acesso fácil e eficiente, 

bem como mantê-los dessa maneira; 

c) seiso (limpeza): limpar tudo, manter limpo e utilizar a limpeza como um modo de 

garantir que a sua área e equipamentos estejam apropriadamente mantidos; 

d) seiketsu (padronizar): envolve a criação de diretrizes para manter a área organizada, 

em ordem e limpa, e tornar os padrões visuais e óbvios; 

e) shitsuke (disciplina): sustentar e assegurar que todos sigam os padrões do sistema, 

através da educação e comunicação. 

 

• Mapeamento de fluxo de valor (value stream mapping): segundo Rother e Shook 

(2003), é uma ferramenta que ajuda a enxergar e entender o fluxo de material e de 

informação na medida em que o produto segue o fluxo de valor. É possível visualizar 

além dos processos individuais, facilitando a identificação de fontes de desperdício, 

através de uma linguagem comum. Essa ferramenta mostra a relação entre o fluo de 

informação e o fluxo de material. 

 

• Poka-yoke (ou Baka-yoke): é um dispositivo mecatrônico que funciona como uma prova 

de erro, evitando erros e defeitos de fluxo através do processo. Permite aumentar a 

qualidade do processo de construção e melhora as condições segurança para os 

trabalhadores (BAJJOU; CHAFI; EN-NADI, 2017). Em outras palavras, trata-se de 

dispositivos para a prevenção de defeitos, que procuram identificar os erros de 

fabricação, irregularidade de material, erro de trabalho, etapas esquecidas ou 
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irregularidades no processo anterior. Como exemplo, pode-se citar um dispositivo que 

verifica as dimensões finais de uma peça. Se estas estiverem fora do padrão 

especificado, o próprio dispositivo interrompe a produção, evitando a fabricação de 

peças não conforme. 

 

• Gestão visual (increased visualization): O controle visual é considerado um pré-

requisito para melhoria contínua e controle de processos, incluindo a publicação de 

sinais de segurança, riscos, cronogramas e padrões de qualidade. (MEMON et al., 2018). 

O objetivo de aumentar a visualização é comunicar informações importantes de maneira 

eficaz à força de trabalho, através da utilização de vários sinais e etiquetas na área de 

construção (AWADA et al., 2016). 

 

• Just-in-Time: Li, Wu, Liu (2016) definem que o objetivo final desta ferramenta é tornar 

o fluxo de construção de forma rápida e suave e para eliminar o desperdício fazendo 

isso, enfatizando que cada passo na construção deve ser alcançado no momento certo, 

em quantidades e materiais, pessoal e equipamento exatos. Ele ajuda a produção da 

construção e evita trabalhos desnecessários, minimiza as transições entre processos e 

põe fim aos resíduos causados por a falta de materiais ou superprodução e compra.  

 

• Kanban: de acordo com Abdul-Rahman, Wang, Lim (2012), esta é uma palavra 

japonesa que significa literalmente "outdoor ou tabuleta". É um processo de controle de 

informações que regula os movimentos ou o fluxo de recursos, para que peças e 

suprimentos sejam pedidos e liberados s necessário.  É um instrumento para o manuseio 

e garantia da produção just-in-time, e nada mais é do que uma forma simples e direta de 

comunicação localizada sempre no ponto que se faz necessária. Transmite a informação 

de retirada ou de movimentação às etapas do processo.  

 

• Trabalho padronizado (work standardization): Segundo Memon et al. (2018), o trabalho 

padronizado é uma das ferramentas lean mais poderosas, mas menos utilizadas. 

Complementa ainda que ao documentar as melhores práticas atuais, o trabalho 

padronizado forma a linha de base para o Kaizen ou a melhoria contínua e, à medida 

que o padrão é aprimorado, o novo padrão se torna a linha de base para outras melhorias 

e assim por diante.  
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• Estudos de primeira execução (first run studies): é a execução experimental de um 

processo com um objetivo final específico para decidir os melhores meios, estratégias, 

sequenciamento, entre outros para realizá-lo (SALEM et al., 2005). São utilizados para 

remodelar tarefas importantes, onde as operações são minuciosamente examinadas, 

trazendo ideias e sugestões para explorar a alternativa de realizar a tarefa.  

 

• Kaizen (melhoria contínua): essa ferramenta é baseada na filosofia de negócios japonesa 

para melhoria contínua, que consiste na busca da melhoria da qualidade e da eficiência 

por meio da eliminação de desperdícios de forma contínua. Para Golzarpoor et al. 

(2017), kaizen é uma abordagem que busca melhoria da produtividade como um 

processo gradual e metódico, conhecido também pela prática melhoria contínua com o 

objetivo de eliminar desperdícios. Exemplos de kaizen são produtividade, melhoria e 

otimização de processos. Heigermoser et al. (2019) define kaizen como a aplicação das 

quatro etapas do ciclo PDCA – planejar, fazer, verificar e agir. 

 

• Reuniões diárias (daily huddle meetings): fornecem uma plataforma para os membros 

da equipe compartilharem o que foi alcançado e os impedimentos com que estão 

lidando. Para Ballard et al. (2009), as reuniões diárias são usadas para monitorar como 

as atividades planejadas para a semana estão sendo realizadas a cada dia. Sarhan et al. 

(2017) conceitua as reuniões diárias como uma importante ferramenta para se obter o 

total envolvimento dos funcionários em questões relativas ao projeto e para incentivá-

los a resolver problemas juntos. Por fim, o mesmo autor complementa, afirmando que 

a comunicação bidirecional é a chave para o para alcançar o envolvimento dos 

empregados no dia a dia. 

Através da realização de pesquisas exploratórias, buscou-se investigar os trabalhos mais 

recentes sobre o tema construção enxuta, identificando quais os principais temas associados à 

filosofia foram estudados nos últimos anos e quais os principais métodos de pesquisa foram 

adotados. Essa permitiu a classificação do portfólio bibliográfico em três perspectivas: (i) 

estudos teóricos e/ou conceituais, que apresentem revisões bibliográficas e proposições de 

conceitos relacionados à construção enxuta; (ii) proposição de novos métodos e modelos para 

tomada de decisão, que contemplem artigos com proposição de estruturas teóricas, 

metodologias e frameworks conceituais, bem como a apresentação de experimentos numéricos 
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simulados, modelos matemáticos ou computacionais, sem aplicação direta com evidências 

empíricas como resultados e; (iii) estudos empíricos, que avaliem ou abordem a análise prática 

dos princípios, ferramentas ou técnicas da construção enxuta, através de pesquisa de campo, 

em casos reais estudados pelos autores, survey ou pesquisa-ação, dentre outros métodos. Os 

procedimentos e resultados desse trabalho podem ser encontrados no artigo de publicado no XL 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção 2020, em Simeão e Ferreira (2020). Por fim, as 

principais contribuições dos artigos analisados está sintetizada no Apêndice A. 

 

2.5  A construção enxuta e a resiliência no enfrentamento da COVID-19 

 

Nessa subseção, serão apresentadas algumas informações sobre a COVID-19, conceitos 

e indicadores de resiliência e finalmente, a relação entre a construção enxuta e a resiliência no 

enfrentamento da pandemia do COVID-19 de acordo com a literatura. 

 

2.5.1  COVID-19 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2020), a COVID-19 é uma doença causada pelo 

coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de 

infecções assintomáticas a quadros graves. Os coronavírus são uma grande família de vírus 

comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. 

Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo, do 

MERS-CoV e SARS-CoV.  

Recentemente, de acordo com Ivanov (2020), em dezembro de 2019, houve a 

transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na 

China e causou os primeiros casos da COVID-19.  De acordo com o mesmo autor, no final de 

fevereiro e no início de março de 2020, o número de casos COVID-19 aumentou 

exponencialmente na Ásia, Europa e EUA, resultando no fechamento de fronteiras e imposição 

de períodos de quarentenas. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

anunciou a pandemia, uma vez que mais de 118.000 casos COVID-19 foram confirmados no 

mundo todo. 

Diante do atual cenário mundial, é fundamental a adoção de medidas que mitiguem os 

riscos de contaminação e que potencializem a prevenção ao COVID-19 (VASCONCELOS, 

CÂNDIDO, HEINECK, 2020). Para isso, foram publicadas leis que dispõe sobre as medidas 
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para enfrentamento da emergência de saúde pública internacional, como a lei 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, que prevê, dentre outros itens, as seguintes medidas para enfrentamento da 

pandemia: isolamento, quarentena, realização compulsória de exames médicos, testes 

laboratoriais, coleta de amostras, vacinação e tratamentos específicos. A referida lei conta 

também com decretos que visam regulamentar o exercício e o funcionamento dos serviços 

públicos e atividades essenciais.  Os Decretos Federais n° 10.342, de 07 de maio de 2020, e n° 

10.344, de 11 de maio de 2020, classificam a Construção Civil como atividade essencial. 

 

2.5.2  Conceitos de Resiliência  

 

Para Berawi (2020), a pandemia está afetando negativamente o crescimento econômico 

global, desacelerando os negócios, as atividades, reduzindo a produção e aumentando o 

desemprego e a incerteza de renda. Ainda segundo o mesmo autor, como o vírus continua a se 

espalhar, as restrições à mobilidade estão restringindo as atividades econômicas, criando um 

choque econômico que está provocando uma recessão global. 

Os governos estão tentando reabrir empresas apoiando várias políticas, incluindo o 

relaxamento de impostos, concessão de empréstimos bancários e aumento da assistência 

financeira e incentivos para estimular a produtividade econômica e o crescimento (BERAWI, 

2020). Em contrapartida, as empresas também precisam criar estratégias e planos de 

contingência, além de inovar em suas atividades operacionais para sobreviver. Tais ações 

estratégicas buscam o sucesso na superação nos impactos de um evento inesperado, garantindo 

vantagem competitiva e construindo a resiliência da organização. 

A resiliência é a capacidade adaptativa de uma empresa ou da cadeia, no intuito de se 

preparar para eventos inesperados, responder a interrupções, e se recuperar deles mantendo a 

continuidade das operações no nível desejado (PONOMAROV e HOLCOMB, 2009). Para 

Bryce et al. (2020), a resiliência organizacional envolve a habilidade e a capacidade de uma 

empresa continuar funcionando ante a um evento inesperado e, se esta for comprometida, 

envolve também a habilidade de se recuperar dos impactos desse evento. 

Kamalahmadi e Parast (2016), por sua vez, consideram a resiliência como a capacidade 

dinâmica de uma empresa, que é altamente dependente de seus indivíduos, grupos e 

subsistemas, para enfrentar imediatamente mudanças ocorridas e inesperadas no ambiente com 

atitude e pensamento proativos, e se adaptar e responder a essas mudanças por desenvolver 

soluções flexíveis e inovadoras.  
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Para Carvalhaes et al. (2020), a COVID-19 revelou quatro pontos principais da 

resiliência que devem ser estudados ao se tratar do tema: planejamento para riscos simultâneos, 

flexibilidade na forma como avaliamos a criticidade da infraestrutura, gerenciamento de trade-

offs entre eficiência e resiliência, e a expansão da resiliência institucional tanto para cenários 

estáveis quanto condições instáveis. 

Pascua (2018) por sua vez, ressalta que, embora pareça haver uma falta de consenso 

sobre a definição de resiliência, vários pontos em comum sobre o conceito de resiliência podem 

ser observados, e relacionados com a questão temporal em relação ao evento perturbador, como 

a capacidade: 

• de antecipar e prevenir eventos potencialmente perturbadores; 

• de manter um certo nível de funcionalidade durante eventos perturbadores; 

• de se recuperar rapidamente dos impactos negativos de eventos perturbadores e; 

• de se adaptar às mudanças causadas por eventos perturbadores. 

Sá et al. (2019) mencionam que as empresas devem antecipar a situação, avaliando e 

interpretando os possíveis riscos, e devem também aumentar a visibilidade, monitorando 

estruturas, processos e informações em todos os nós da cadeia de abastecimento. Durante 

interrupções, as empresas devem usar suas capacidades de flexibilidade, redundância e 

velocidade, como bem como usar a colaboração com outros membros da cadeia para responder 

a um evento. Por fim, após a interrupção, as organizações devem revisar e aprender com o 

evento e, em seguida, preparar uma nova contingência planos para ocorrências futuras.  

Especificamente para construção civil, o trabalho de Ekanayake, Shen e Kumaraswamy 

(2020) apresenta uma completa revisão de literatura sobre a resiliência no setor, onde são 

identificadas as principais dimensões de resiliência, para diferentes cenários de ruptura. Tais 

fatores de resiliência foram triados, onde foram selecionados aqueles mais indicados para a 

resiliência em casos de rupturas ocasionadas por pandemias de saúde. Para avaliar a resiliência 

nas empresas, os mesmos autores propõem diversos indicadores, apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Dimensões e indicadores de resiliência 

Dimensão ou 
fator de 
resiliência 

Conceito Indicadores de resiliência 

Flexibilidade 
Capacidade de mobilizar recursos 
rapidamente quando necessário 

Várias fontes de fornecimento para mesma matéria 
prima ou insumo; flexibilidade de contrato com 
fornecedores; design de produto modular 
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Capacidade 
Disponibilidade de recursos para 
permitir a produção contínua 

Capacidade de reservas / buffers de estoque de matérias-
primas; instalações de backup de dados; redundância de 
equipamentos 

Eficiência 
Capacidade de produzir 
resultados com recursos mínimos 

Eliminação de desperdícios; produtividade do trabalho; 
redução da variabilidade do produto 

Visibilidade 
Conhecimento do status dos 
recursos operacionais atuais e do 
meio ambiente 

Produtos, ativos, visibilidade de pessoas; reuniões de 
inteligência de negócio; intercâmbio de informações 

Adaptabilidade 
Capacidade de modificar as 
operações em resposta a 
interrupções ou oportunidades 

Redirecionamento rápido de mão de obra ou 
equipamentos; aprendizados com a experiência e gestão 
do conhecimento; condução de processos em paralelo ao 
invés de em série 

Antecipação 
Capacidade de detectar 
potenciais eventos futuros 
perturbadores 

Gerenciamento de riscos; previsão / análise preditiva; 
monitorando os sinais de alerta precoce 

Recuperação 
Capacidade de retornar ao estado 
operacional normal 
imediatamente 

Mitigação de consequências; estratégia de 
comunicação; gerenciamento de crise 

Dispersão 
Descentralização de recursos e 
clientes 

Tomada de decisão distribuída; capacidade distribuída e 
ativos; descentralização de recursos-chave 

Colaboração 
Capacidade de trabalhar de forma 
eficaz com outras partes para 
benefício mútuo 

Troca de informação colaborativa e tomada de decisão; 
previsão colaborativa; colaboração público-privada; 
obtenção de um preço mais competitivo de fornecedores 
e subcontratados; aquisição de materiais globalmente 

Posição de 
mercado 

Status de uma organização ou 
seus serviços / produtos em 
mercados específicos 

Relação próxima e saudável com clientes; melhoria da 
qualidade nos processos; melhoria na velocidade de 
entrega; valor da marca nas organizações; participação 
de mercado das organizações 

Segurança 
Defesa contra intrusões 
deliberadas 

Ciber segurança; segurança de pessoal 

Solidez 
financeira 

Capacidade de absorver 
flutuações no fluxo de caixa 

Seguro; reservas e fundos financeiros; margem de 
preço; diversificação do portfólio 

Fonte: Ekanayake, Shen e Kumaraswamy (2020). 

 

Nesta pesquisa, estes indicadores serão adotados no intuito de se avaliar o grau de 

resiliência das empresas investigadas no enfrentamento da COVID-19 na pesquisa de campo. 

 

2.5.3  O papel da construção enxuta no enfrentamento da COVID-19 

 

O enfrentamento da pandemia da COVID-19 trouxe a necessidade de discussão de 

diferentes assuntos para garantir o bom funcionamento das cadeias de suprimento. Podemos 

citar como exemplos de temas a serem discutidos: o estado futuro do fornecimento global, a 

natureza de um efeito chicote de “demanda” e “escassez de fornecimento” combinados, a 

ressurreição do lean e sistemas de produção locais, e o desenvolvimento de estratégias de 
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contingência de recuperação de risco para lidar com pandemias (HANDFIELD, GRAHAM E 

BURNS, 2020). 

No intuito de responder à questão norteadora desta pesquisa que busca investigar qual a 

relação entre a construção enxuta e a resiliência no enfretamento da COVID-19 em empresas 

da construção civil, duas revisões sistemáticas da literatura foram realizadas nas bases Web of 

Science e Scopus. Na primeira, os termos “resiliência” e “lean” foram adotados e na segunda, 

as palavras chave usadas foram “lean” e “COVID-19”.  Os resultados desta análise são descritos 

a seguir.  

Foram encontrados trabalhos abordando os dois temas. Baseado na análise destes 

trabalhos, foi possível verificar que na literatura há autores que defendem que está relação é 

positiva e autores com opinião contrária a esta. Segundo Ruiz-Benítez, López e Real (2018), a 

relação entre gestão enxuta e resiliência na cadeia de suprimentos, seja negativa ou positiva, 

ainda não está clara na literatura existente. Segundo o mesmo autor parece haver um "conflito" 

entre o lean e a resiliência, uma vez que ambos perseguem objetivos que, às vezes, podem exigir 

ações opostas. 

Existem estudos que sugerem que a união entre lean e resiliência é pouco viável. Para 

alguns autores, abordagens baseadas na eficiência, como lean, destinadas a ambientes 

"estáveis", deixam as empresas muito "vulneráveis" para responder bem a interrupções 

inesperadas (LEE, 2004; CHRISTOPHER E HOLWEG, 2011; CHOPRA E SODHI, 2014). 

Como exemplo da vertente positiva, Birkie (2016) verifica que combinação entre a 

resiliência e o lean mostram um produto positivo, com elevada sinergia no enfrentamento de 

eventos de interrupção, de natureza e intensidade diferentes. Seu efeito combinado em tornar o 

desempenho das operações mais eficiente do que a implementação individual destes fatores. 

Em seus resultados de pesquisas na manufatura, Birkie (2016) aponta que empresas com alto 

desempenho e com elevada implementação do pensamento enxuto possuíam elevados níveis de 

resiliência operacional; o autor aponta também que empresas bem sucedidas na tarefa de mitigar 

interrupções, mesmo que não fossem lean, são mais propensas a sua implementação. 

O trabalho de Vasconcelos, Cândido e Heineck (2020) analisou a nível teórico a 

aplicação das melhores práticas de construção enxuta em canteiros de obras sustentáveis frente 

ao COVID-19, avaliando elementos da filosofia da construção enxuta quanto a suas possíveis 

contribuições para a organização dos canteiros, com vistas ao combate aos efeitos da epidemia. 

Essa análise conclui que há sinergia entre estas medidas, em caráter operacional, e que 

conduzem ao atingimento dos objetivos estratégicos da empresa no enfrentamento do COVID-
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19. Os autores exemplificam a sinergia através de exemplos, como a polivalência dos 

funcionários, onde quanto menos trabalhadores for necessário, utilizando várias habilidades 

próximas ao conceito de polivalência, menos riscos de contaminação existem.  

Por outro lado, alguns autores apontam a relação lean e resiliência de forma negativa. 

Para Fonseca e Azevedo (2020), estender e disseminar as práticas enxutas em toda a cadeia de 

abastecimento, transformação e entrega pode criar um conflito operacional como resultado de 

eventos imprevisíveis, pois as cadeias de abastecimento enxutas são projetadas para operações 

nominais, não para superação de eventos inesperados. Ainda segundo os mesmos autores, as 

cadeias de suprimentos globais enxutas são uma das principais razões para a escassez de 

abastecimento durante a crise COVID-19. 

Para Bryce et al. (2020), a pandemia da COVID-19 revelou os pontos fracos da produção 

enxuta e just-in-time, sugerindo que, em um mundo de crises transfronteiriças desconhecidas, 

as velhas soluções podem se sair melhor. Em outras palavras, para estes autores, redundância, 

inventário e encurtamento da cadeia de abastecimento podem garantir que os produtos estarão 

perto de onde são necessários, e assim manter o funcionamento da cadeia. 

McMaster (2020), aponta que a rigidez inerente ao sistema enxuto implica que surpresas 

negativas podem causar interrupções drásticas nas cadeias de suprimento. A falta de 

transparência também pode afetar o desempenho das cadeias de suprimento. 

 Por fim, cabe ressaltar há incertezas sobre os benefícios ou prejuízos do pensamento 

enxuto para a resiliência das empresas. Conforme destacado, vários autores argumentam que 

tal relação é negativa, mas por outro lado, há autores que apontam pontos favoráveis e de 

sinergia entre os temas lean e resiliência, o que reforça a importância de estudos aprofundados 

relacionando os dois temas. 

3 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este trabalho buscará analisar relação entre os níveis de adoção da construção enxuta e 

resiliência no enfrentamento da COVID-19. Para tanto, o método de pesquisa consiste na 

realização de três estudos de caso em empresas do ramo da construção civil. Os detalhes de 

toda a metodologia são descritos nesta seção. 

 

3.1  Pesquisa empírica 
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Para realização da pesquisa de campo elaborada nesta pesquisa, foram adotados os 

seguintes métodos, descritos a seguir. 

 

3.1.1  Abordagem de pesquisa 

 

A abordagem qualitativa é a que mais se aproxima das características dessa pesquisa, 

uma vez que para avaliação do quão resilientes foram as empresas de construção civil ante a 

pandemia da COVID-19, se faz necessária a comparação do desempenho de construtoras com 

diferentes níveis de adoção das filosofias e práticas enxutas. 

Existe a necessidade de profunda compreensão do contexto local, da presença do 

pesquisador na organização e da existência de certo grau de liberdade, que permita ao 

pesquisador, dentro dos limites da pesquisa científica, para captar a realidade subjetiva na 

opinião dos entrevistados (CRESWELL E CRESWELL, 2018).  Esses detalhes não são 

passíveis de serem obtidos através da abordagem quantitativa, que conta com a formulação de 

rígidos questionários. 

 

 

3.1.2  Procedimento de pesquisa 

 

Este estudo de caso será de natureza explanatória (YIN, 2015), pois apesar de haverem 

estudos sobre aplicação de práticas de produção enxuta nos mais diferentes setores da indústria 

no Brasil e no mundo, a adoção dos princípios e técnicas da construção enxuta na construção 

civil é ainda pouco explorada no Brasil. Adicionalmente, a relação entre a construção enxuta e 

resiliência nas empresas construtoras também é pouco abordada no país e se torna 

extremamente relevante frente a crise da COVID-19, que é um momento que exige grande 

esforço de resiliência por parte das construtoras brasileiras. 

A pesquisa de estudo de caso pode incluir estudos de casos únicos e estudos de casos 

múltiplos (CREWELL e POTH, 2017). Dentre os tipos de estudo de caso, opta-se pelo estudo 

de caso múltiplo, pois segundo Cauchick-Miguel e Souza (2018), pode-se obter um maior grau 

de generalização dos resultados, porém espera-se uma profundidade menor na avaliação de cada 

um dos casos. 

No planejamento do estudo de caso, se faz necessária a seleção das unidades de análise 

e os contatos. As unidades de análise escolhidas nesta pesquisa são três construtoras com 
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diferentes graus de aplicação da filosofia enxuta, variando da não-aplicação até aplicação 

avançada da filosofia, localizadas no estado Minas Gerais. Para se ter noção do nível de adoção 

da filosofia Buscou-se identificar casos dentro de um mesmo segmento da indústria da 

construção civil que possibilitassem comparações. 

 

3.1.3  Instrumentos de pesquisa e coleta de dados 

 

Estão no escopo do trabalho a utilização de um diversificado rol de fonte de 

informações, como entrevistas online, análise de documentos e registros organizacionais, 

formulários internos da empresa, e observações diretas feitas pelos entrevistados. Para 

realização destas entrevistas, foi encaminhado o protocolo de pesquisa e foi realizada um 

contato prévio por telefone com os responsáveis pela gestão das construções nas empresas, onde 

foram esclarecidos quais os objetivos da pesquisa. A partir desse momento, foi manifestado o 

aceite e o interesse da empresa na realização do estudo, formalizado em um documento firmado 

pela empresa e pesquisador, contendo procedimentos e regras gerais para sua realização.  

As entrevistas realizadas possuíram um direcionamento baseado em questionários 

semiestruturados, com perguntas abertas e fechadas, que se localiza no Apêndice C. Esse tipo 

de pesquisa, segundo Yin (2015) são mais espontâneas, com certo caráter de informalidade, o 

que permite ao pesquisador registrar a real visão do entrevistado, mas sem que o assunto central 

da pesquisa seja desviado ou que fatores importantes deixem de ser explorados. O questionário 

ou roteiro de perguntas, com questões abertas e fechadas, foi elaborado a partir das proposições 

dessa pesquisa, com fundamentos retirados da revisão bibliográfica. A aplicação do 

questionário nas construtoras já investigadas foi realizada em cinco etapas: 

• Parte 1 - perfil do entrevistado: buscou-se entender o perfil profissional do 

respondente. 

• Parte 2 - caracterização da empresa: parte que retrata as principais características 

identificadores das construtoras estudadas. 

• Parte 3 - gestão das construções e construção enxuta: buscou-se identificar quais 

princípios, ferramentas e práticas da construção enxuta eram adotados pelas empresas e 

em que nível. Para entender a maturidade ou grau de implantação dos princípios, 

diferentes fontes de evidência relacionadas a estes princípios foram identificadas no 

questionário de pesquisa. Assim, solicitou-se aos entrevistados que atribuíssem uma 

pontuação de 1 a 5 para cada uma dessas fontes de evidência, e foi calculada a média 
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aritmética das notas para se obter a pontuação da aplicação dos princípios. Para 

avaliação das ferramentas, estas foram classificadas quanto ao seu conhecimento e 

aplicação no dia a dia da empresa, em quatro categorias que são “não conhece”, 

“conhece, mas não usa”, “usa de forma isolada em partes da empresa” e “usa em toda a 

empresa. 

• Parte 4 - resiliência e enfrentamento da COVID-19: procurou-se conhecer as 

dificuldades encontradas na gestão das construções, e também buscou-se identificar as 

dimensões e medidas de resiliência existentes na empresa, atribuindo também a 

pontuação de 1 a 5 para indicadores de resiliência identificados na literatura e 

adicionados ao roteiro de entrevista. Da mesma forma que com os princípios, foi 

calculada a média aritmética das dimensões de resiliência para obter a nota final de 

aplicação na empresa; 

• Parte 5 - Impactos da COVID-19: buscou-se avaliar os impactos negativos e/ou 

positivos ocasionados pela pandemia, no faturamento, custos, capacidade de produção 

e outros. 

Quanto ao registro de dados da pesquisa, foi utilizado o registro em papel e o registro 

eletrônico, associados ao uso do recurso de gravação da tela para encontros online. Após cada 

contato foram feitas transcrições das anotações e impressões recolhidas nas entrevistas. 

As entrevistas aconteceram de forma online, com diferentes níveis de profissionais da 

gerência de obras, como engenheiros, analistas, coordenadores e também presidente. Foram 

realizadas duas reuniões em cada empresa, com duração de uma hora cada, entre os meses de 

agosto a dezembro de 2020. 

 

3.1.4  Análise de resultados 

 

Após coleta e codificação dos dados e das descrições detalhadas de cada caso, a próxima 

etapa é a análise intra e entre casos, que consiste em examinar, categorizar, recombinar as 

evidências tendo em vista as proposições iniciais do estudo (YIN, 2015). Para melhor 

entendimento e compilação dos dados, estes foram inseridos em representações visuais como 

painéis, gráficos e quadros, trazendo maior clareza e facilidade de interpretação. Foi possível 

elaborar um esquema de interpretação dos fenômenos estudados, através da análise do material 

coletado. Essa cadeia de evidências levou a pesquisa a conclusões lógicas, através da análise 

individual dos casos, da comparação entre os casos e também das comparações com a teoria, 
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que foram os aspectos utilizados para responder as questões chave da pesquisa (CAUCHICK-

MIGUEL e SOUZA, 2018).  
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4 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos nos estudos de caso realizados em 

três empresas do setor de construção civil, onde são destacados: a caracterização das empresas 

e o perfil dos entrevistados, a metodologia de gestão das construções nas empresas, o nível de 

conhecimento e implementação dos princípios e ferramentas da construção enxuta e as práticas 

adotadas para minimizar os impactos da pandemia da COVID-19. Por fim, são apresentadas e 

discutidas as dimensões e técnicas de resiliência adotadas pelas construtoras. Por questão de 

sigilo, as empresas estudadas receberam uma nomenclatura padrão para sua identificação neste 

estudo, sendo denominadas como Construtora 1, Construtora 2 e Construtora 3, 

respectivamente. 

 

4.1  Construtora 1 

 

4.1.1  Caracterização da empresa a ser estudada 

 

A Construtora 1 é uma construtora fundada em 1990, no interior de Minas Gerais. Atua 

principalmente na região sudeste do país, mais especificamente nos municípios mineiros de 

Ubá e Juiz de Fora, e também em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. 

Seu portfólio de produtos inclui principalmente a construção de edifícios residenciais e 

comerciais, mas também realiza obras de infraestrutura de loteamentos, através da construção 

de vias públicas, sistemas de drenagem pluvial, rede de esgoto sanitário e outros sistemas 

inerentes a condomínios.  

Atualmente, esta empresa trabalha suas obras através do regime de administração por 

condomínio, onde a construtora faz a administração dos recursos aportados mensalmente por 

um grupo de pessoas interessadas no negócio. Esta construtora possui sete condomínios em 

andamento na região sudeste do país, principalmente nos estados de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, contando com 15 funcionários diretos, e 300 funcionários indiretos, quantidade que 

varia em função da quantidade de condomínios ativos. Ao final de cada obra, alguns dos 

funcionários indiretos podem migrar para um outro condomínio, ou podem ter seu contrato de 

trabalho rescindido.  

A Construtora 1 realiza em média a entrega de um edifício residencial por ano, e cada 

projeto tem em média de 20 a 24 unidades habitacionais. Cada prédio construído possui 
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aproximadamente 4000 m ² de área construída. Não foi evidenciado nenhum tipo de certificação 

na empresa. 

O entrevistado ocupa o cargo de Engenheiro Civil na construtora há nove anos, e é 

responsável pelo planejamento e controle de obras na empresa, em três dos sete canteiros em 

andamento. 

 

4.1.2  Gestão das construções 

 

 O planejamento das obras nessa construtora é realizado em função dos 

condomínios anteriormente citados. Existe na Construtora 1 uma equipe responsável pela 

elaboração de todos os projetos. Com os projetos definidos, as unidades são colocadas à venda, 

e à medida que estas são vendidas, é formado o condomínio, dentro do processo de 

incorporação. A partir de então, a empresa começa a obter recursos financeiros para poder 

iniciar a obra, com base no cronograma elaborado pelo proprietário, engenheiro civil e 

administrador da empresa. Tal cronograma é definido em função das etapas de construção do 

edifício, como fundação, elaboração dos elementos estruturais, fechamento com alvenaria, 

embolso, acabamento, esquadrias. Geralmente, a Construtora 1 trabalha com várias etapas de 

construção simultaneamente em um mesmo edifício, que podem ser identificadas em cada 

pavimento da obra. Por exemplo: o décimo andar está em etapa estrutural, já o nono está em 

etapa de fechamento, o oitavo em fase de embolso, o sétimo em fase de acabamento, e assim 

sucessivamente. 

A gestão de estoque é realizada de acordo com o cronograma da obra. Porém, alguns 

produtos têm particularidades especiais, seja pelo fornecimento local, ou por suas 

características técnicas ou de qualidade. Por exemplo, o concreto é um componente de produção 

local, e é perecível, devendo ser consumido em até 3 horas após sua preparação. Então, no caso 

desse insumo, são realizados vários pedidos aos fornecedores locais, que sempre entregam 

exatamente a quantidade solicitada, não havendo estoque. Para ferragens, são realizados 

pedidos de acordo com as quantidades equivalente à de um pavimento, possibilitando o trabalho 

para aquele momento do cronograma. Já materiais cerâmicos são comprados e fornecidos em 

uma única vez, para todo o edifício, pois se os pedidos forem fracionados e muito espaçados no 

tempo, os lotes diferentes podem apresentar tonalidade diversa, o que leva a problemas de 

qualidade no produto final. 
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Em relação ao controle e tratamento de perdas, o entrevistado destacou que reconhece 

a existência de dois tipos de perdas, as de material e as de tempo. Porém, relatou que não há 

nenhuma política formalizada para o tratamento de perdas ou redução de desperdícios na 

empresa. Adicionalmente, não é realizado o mapeamento ou registro das perdas que ocorrem 

nos canteiros. Há um controle informal das perdas, porém não há um controle rígido e 

estruturado de tudo que é perdido, nem de tudo que é descartado.  

Em relação às perdas de material, foram citados como exemplo: o concreto que sobra 

devido ao pedido ser realizado em quantidade um pouco maior a demanda; pontas de ferragens 

que sobram e não podem ser reutilizadas; materiais cerâmicos que são descartados por quebras 

ou por serem sobras de cortes.  

Já as perdas de tempo são pouco percebidas. Em relação ao desempenho da mão-de-

obra, existem nos canteiros encarregados específicos que acompanham esse desempenho, 

garantindo assim, que não haja ociosidade do pessoal. Perdas de tempo por obra parada não são 

computados, mas de acordo com entrevistado, são mínimas. Paradas por falta de materiais 

também não ocorrem, pois trabalham com grande quantidade de material em estoque na obra, 

comprando em grandes lotes as quantidades determinadas pelo cronograma. 

O tempo é considerado um ponto crítico pela empresa. Para tanto, a Construtora 1 tem 

buscado pesquisar e conhecer inovações a serem aplicadas diretamente nos canteiros de obras. 

Tecnologias de construção e engenharia, novas práticas de execução e materiais diferenciados 

têm sido avaliados pela empresa, com a finalidade de agilizar a produção e possibilitar o 

adiantamento das entregas finais. Porém, essa busca por tecnologias, inovação e novas práticas 

não foi observada gestão da construção da empresa. Atualmente, a principal tecnologia adotada 

para auxílio no planejamento e controle de obras é o Microsoft Excel, não sendo citada nenhuma 

outra ferramenta que possa auxiliar na elaboração dos cronogramas e acompanhamento das 

obras. 

 

4.1.3  Princípios, ferramentas e práticas da construção enxuta 

 

Embora a empresa não conheça a filosofia enxuta, buscou-se através do roteiro de 

entrevista avaliar se a empresa adotava alguns dos seus princípios, mesmo que de forma 

intuitiva e isolada. O grau de aplicação de cada princípio, com base na pontuação obtida nas 

respostas dos entrevistados e na análise das fontes de evidência existentes, pode ser 

representado através de gráficos de radares. Estes gráficos exibem a série de avaliação da 



60 

 

aplicação da filosofia enxuta como uma linha ou área circular. Os valores são representados 

pelo comprimento do ponto, conforme medido do centro do círculo. Quanto mais distante o 

ponto está do centro, maior é o seu valor. Os rótulos de categoria são exibidos no perímetro do 

gráfico. O grau de aplicação dos princípios na Construtora 1 pode observado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Aplicação dos princípios da construção enxuta na Construtora 1 

 
Fonte: o autor 

 

Neste modelo de gráfico, são exibidos todos os onze princípios da construção enxuta, 

sendo que cada princípio é representado por um raio (uma série de dados) em um círculo de 

360 graus. Os valores de cada série são representados pelo comprimento do ponto, conforme 

medido do centro do círculo. Quanto mais distante o ponto está do centro, maior é o seu valor. 

No perímetro do gráfico, em cada extremidade dos raios, são apresentados os rótulos com o 

princípio daquele respectivo raio. Os princípios estão sendo analisados em uma escala que varia 

de um a cinco, sendo um o desconhecimento e a não aplicação do princípio, e cinco, o total 

conhecimento e aplicação deste. 

Conforme pode ser visualizado no gráfico da Figura 14, a redução da parcela de 

atividades que não agregam valor na Construtora 1 é realizada apenas por um controle informal 

dos desperdícios, conforme já dito anteriormente, sem que haja uma mensuração eficiente 

destes. A reutilização de materiais é uma prática incentivada pelos encarregados, mas não há 
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um plano de reaproveitamento, nem controle de quanto se conseguiu reaproveitar. Não há 

utilização do JIT no controle de estoque e também não existem fluxos definidos para circulação 

de materiais. 

Para aumentar o valor da saída, a construtora envolve o cliente em diversas etapas do 

processo, através de reuniões com periodicidade definida no cronograma, onde ela fornece ao 

cliente, opções de escolha dos materiais de acabamento. São oferecidas opções dentro do 

portifólio de acabamentos da construtora para que o cliente escolha. A equipe de vendas faz a 

ponte entre o cliente e a gerência de obras, transmitindo as necessidades dos clientes para que 

estas sejam atendidas no projeto. Porém, não há um sistema de qualidade devidamente 

implementado, a qualidade é um objetivo, mas não é algo tangível e documentado.  Ainda com 

relação a qualidade, não há padronização dos processos da empresa, e tão pouco índices que 

monitorem os desvios de qualidade, demonstrando que não existem ações significativas para 

redução da variabilidade no processo. 

Os ciclos de produção da empresa por sua vez, são divididos em pacotes de trabalho 

relacionados ao tipo de atividade e à metragem integral do pavimento. O sequenciamento das 

atividades é feito de acordo com o cronograma e com o conhecimento prático do encarregado, 

ficando a cargo dele determinar o momento e a sequência das atividades a serem realizadas no 

canteiro de obras. Não existe monitoramento dos ciclos de maneira sistemática, e a Construtora 

1 não realiza trabalho para constante redução desses tempos.   

Devido ao quadro reduzido de funcionários diretos, os processos administrativos da 

empresa são simplificados, e possuem responsáveis específicos para sua realização, garantindo 

agilidade nas atividades burocráticas. Já no processo produtivo, não existem gabaritos, peças 

pré-moldadas ou kits que facilitem a execução da obra. A modularização não é empregada nos 

canteiros de obra. 

Para flexibilização das saídas, a construtora oferece ao cliente a possibilidade de 

alteração dos materiais de acabamento e acessórios da obra, dentro de um portfólio elegido 

pelos projetistas. Itens fora do portfólio são aceitos, desde que o cliente assuma os custos 

excedentes. Modificações estruturais e de layout não são permitidas. 

Quanto ao princípio de aumentar a transparência do processo, percebe-se que existe um 

planejamento de longo prazo elaborado, mas que não é visível a todas as partes do processo. O 

cronograma geral é disposto apenas na sala administrativa da obra, e este é atualizado à medida 

que é realizada uma conclusão parcial ou total de determinada tarefa. São usadas também 
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sinalizações para garantir a segurança do trabalho no canteiro, e informativos de interesse direto 

dos trabalhadores. 

Não existe programa de melhoria contínua, mas a Construtora 1 busca inovações 

tecnológicas para o seu processo de construção, com o objetivo de reduzir o tempo de execução 

das tarefas. 

O controle do fluxo de materiais e informações é realizado pelo encarregado geral de 

maneira informal e de forma centralizada. Ele controla os locais de disposição dos materiais no 

interior da obra, que não são locais fixo nem pré-determinados. As entregas de materiais 

acontecem em docas específicas nos canteiros, e o processo de descarga é eficiente, de forma 

que não ocorram atrasos por falta de material. 

Para buscar inovações, a empresa faz uso do benchmarking externo, consultando 

empresas construtoras da região e participando de feiras e eventos do setor, porém não faz o 

registro das lições aprendidas e nem documenta as melhores práticas ou ganhos que vieram 

dessas práticas. 

Dessa forma, a Construtora 1 obteve nota média de 2,54 na escala de 1 a 5 da aplicação 

dos princípios da construção enxuta, sendo que as melhores notas abrangem os princípios de 

focar no controle do processo global e no aumento do valor das saídas ou produtos. Já a pior 

nota está relacionada ao princípio de redução da variabilidade. 

Em relação às técnicas e ferramentas, foram apresentadas ao entrevistado as dez mais 

citadas na revisão de literatura feita por Ferreira, Fiuza e Oliveira (2020), bem como foi 

solicitado que o mesmo apontasse a utilização de outras não citadas no questionário. De acordo 

com o mesmo, as ferramentas como cinco “S”, gestão visual, reuniões diárias e estudos de 

primeira execução são amplamente conhecidas e utilizadas em toda a empresa. O trabalho 

padronizado por sua vez, é utilizado de forma isolada em partes da empresa. Outras ferramentas 

como BIM, mapeamento de fluxo de valor e JIT são conhecidas pela empresa, mas não são 

aplicadas. Por fim, a empresa não conhece as ferramentas last planner system, poka-yoke, e 

kanban. A Figura 15 mostra a quantidade de ferramentas adotadas e/ ou conhecidas pela 

construtora. 
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Figura 15 - Aplicação das ferramentas e práticas lean na Construtora 1 

 
Fonte: o autor 

 

Baseado nas informações obtidas, pode-se notar que a Construtora 1 possui sistema de 

gestão com baixo nível de aplicação dos princípios da lean construction e com a aplicação de 

apenas algumas de suas ferramentas e práticas de maneira integral ou em partes da empresa, 

sendo a maioria delas, de aplicação relativamente simples. 

 

4.1.4  Impactos da COVID-19 e resposta da empresa  

 

Em relação aos impactos da crise do novo coronavírus, a Construtora 1 relatou ter 

paralisado por vinte dias todos os seus sete canteiros de obras, concedendo férias coletivas para 

todos os funcionários. O principal motivo para esta interrupção ocorreu devido a imposição da 

quarentena pelas legislações dos estados onde ela atua. Logo após essa parada, a empresa 

retornou com o quadro de trabalhadores reduzido em 50%, onde uma metade teve seu contrato 

suspenso, como medida para evitar aglomerações e prevenir a infecção entre seus 

colaboradores. Após determinado período de tempo, e com maior conhecimento do que se 

tratava a COVID-19 e das formas de prevenção do contágio, o retorno do quadro de 

funcionários foi gradativo, até que estivesse totalmente completo. Além desse problema, a 

Construtora 1 passou por cancelamentos de pedidos já colocados por eles junto de seus 

fornecedores, pois os mesmos também sofreram as imposições de quarentena e lockdown. 

Para esta construtora, a pandemia não trouxe impacto na demanda de produtos ou 

serviços pelos seus clientes. Por trabalharem com o sistema de condomínios, não foram 
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percebidas alterações na demanda. Antes de iniciar uma obra, todas as unidades já estavam 

vendidas, e durante esse período de pandemia não foi colocado à venda nenhum novo projeto. 

Adicionalmente, não houve desistências de compras, embora a empresa tenha recebido diversas 

solicitações de negociação na forma de pagamento, concessão de prazos e renegociação de 

juros, onde ela concedeu entre 60 a 90 dias para realização dos pagamentos, o que reduziu 

significativamente o seu fluxo de caixa para realização das obras. 

Outro impacto nas atividades do canteiro de obras da Construtora 1 foi a inserção de 

atividades não previstas no cronograma, como o reforço das medidas de segurança do trabalho, 

capacitações dos nossos trabalhadores e execução de procedimentos para higienização dos 

ambientes com cloro e álcool em gel e solução sanitizante. Redução de qualidade e da satisfação 

dos clientes não foram verificadas. Por outro lado, no momento de retorno das atividades, o 

volume de trabalho dos funcionários aumentou um pouco, pois com a redução temporária do 

quadro, muitos deles tiveram que acumular tarefas de outros. 

Conforme já mencionado, a obtenção de insumos ou matérias primas foi um dos 

impactos mais críticos da pandemia. Segundo o entrevistado, após o retorno do período de 

quarentena, o mercado da construção civil começou a agir de forma especulativa, onde as 

construtoras no geral começaram a colocar muitos pedidos. A cadeia produtiva das matérias 

primas e insumos da construção civil ficou sobrecarregada, não conseguindo atender a todos os 

pedidos, o que levou ao aumento dos preços. Os estoques da empresa foram então aumentados 

em 50% para garantir que as atividades não iriam ser interrompidas por falta de materiais. 

Dificuldades em relação à logística de transporte dos serviços ou insumos, 

principalmente com os fornecedores mais distantes, que são os fornecedores de cimento, na 

região central do estado, e de madeira, no sul do país também foram relatadas. Os caminhões 

tiveram dificuldades para passar pelas barreiras sanitárias impostas pelos municípios, e a 

empresa nada pode fazer para solucionar tal problema. Para fornecedores locais, como lojas de 

material de construção e acabamentos, a construtora realizava as compras, mas os fornecedores 

não tinham como fazer entrega, pois muitos estavam com quadro de funcionários reduzidos. 

Para esses casos, foi disponibilizado frete próprio da construtora para poder buscar o material 

necessário. 

As reações adotadas pela empresa para lidar com os impactos da pandemia tiveram 

variações de acordo com o estágio de execução de cada obra e do cronograma inicialmente 

planejado. Para obras em fase inicial, houve queda no desempenho, mas o atraso gerado pela 

pandemia pode ser diluído ao longo dos meses, através da disponibilização de mais mão-de-
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obra e reprogramação das atividades. Como a data de entrega está longe, é mais fácil 

administrar os recursos para manter o prazo. Já as obras em fase final de execução, foi decidido 

estender o cronograma, o que representa um atraso de aproximadamente 10 a 15%. Como estas 

obras estão em fase final, a Construtora 1 não tinha como empenhar várias frentes de trabalho 

simultaneamente, nem como disponibilizar os materiais para o serviço, tanto pela dificuldade 

com fornecedores quanto pela redução do fluxo de caixa. Com isso, foram obrigados a atrasar 

o cronograma, e consequentemente, a entrega da obra.  

Ainda, para as obras que não conseguiram manter o cronograma, foram reprogramadas 

as atividades de acordo com a realocação do pessoal, à medida que os contratos de trabalho 

eram retomados. No caso dos fornecedores, após os 20 dias de parada, alguns já estavam 

estáveis e continuaram fornecendo. Para aqueles que não conseguiam atender, a solução foi 

desenvolver novos fornecedores, que foram encontrados com grande esforço da equipe de 

compras e de execução. Apesar de conseguirem fornecedores com qualidade similar, houveram 

variações de preços, pelo fato de ser um novo relacionamento e devido a atual situação do 

mercado.  

 

4.1.5  Resiliência no enfrentamento da COVID-19 

 

Com relação aos indicadores de resiliência, o resultado da avaliação com o entrevistado 

gerou o seguinte gráfico, apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16 - Indicadores de resiliência da Construtora 1 

 

Fonte: o autor 
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Conforme pode ser visualizado na Figura 16, as dimensões de resiliência capacidade, 

eficiência, adaptabilidade e dispersão obtiveram as maiores pontuações. A nota média da 

Construtora 1 referente a aplicação das diferentes dimensões de resiliência, na escala de 1 a 5, 

é 3,19. 

Na dimensão de flexibilidade, a Construtora 1 tem em média de 3 a 4 fornecedores 

homologados para cada tipo de matéria prima, garantindo assim várias fontes de fornecimento. 

Seus contratos são bem flexíveis, devido ao nome e a credibilidade que a construtora conquistou 

em seu mercado. Já o design de produto modular não acontece na empresa. Cada produto ou 

edificação são únicos, e tudo é feito no próprio canteiro de obras. 

Quanto a dimensão capacidade, nas situações de operação normal, os buffers de estoque 

existem mais são pequenos, devido a limitação de espaço nos canteiros. Durante a pandemia, 

os estoques foram aumentados e a equipe de gestão optou por trabalhar com as antecipações, 

de forma a evitar as paradas por falta de entrega. A gestão da empresa também adota a 

redundância de equipamentos na proporção de 2x1, ou seja, dois equipamentos em atividade e 

um equipamento reserva, pois os custos de parada para a construtora são maiores do que os 

custos de aquisição e manutenção do equipamento reserva. 

A eficiência da construtora não é pautada na eliminação de desperdícios, pois não há 

atuação para sua redução ou eliminação. É realizado acompanhamento da produtividade dos 

trabalhadores através dos encarregados. A equipe de obras sempre busca por técnicas 

construtivas ou ferramentais para aumentar a produtividade. 

A visibilidade faz-se presente através as reuniões de inteligência de negócio, que 

ocorrem mensalmente entre os níveis gerenciais e também através do intercâmbio de 

informações entre a empresa e seus clientes e fornecedores. 

O redirecionamento dos recursos e equipamentos, não é tão eficiente. Para a Construtora 

1, é mais fácil realizar o redirecionamento de máquinas e equipamentos, mas o 

redirecionamento de mão de obras é prejudicado, pois cada canteiro, por ser um condomínio, 

possui um CNPJ diferente, logo a empresa teme problemas trabalhistas ao realizar tal prática. 

Não são tomadas ações de antecipação, gerenciamento de riscos e análise preditiva. Os 

sinais de alerta de eventos futuros perturbadores não são intensamente monitorados. 

A tomada de decisão é concentrada no proprietário da empresa, sendo delegada em 

alguns momentos para os engenheiros responsáveis, principalmente decisões técnicas e de 

menor envolvimento estratégico. 
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Por fim, o engenheiro entrevistado relatou ter ficado um pouco receoso por não saber 

direito do que esperar quanto a pandemia. No início se sentiram perdidos, mas com a vivência 

da situação vem o amadurecimento e a empresa começou a aprender como lidar com a crise. 

Essa é uma situação nunca vivenciada pela construtora, que não deixou se influenciar pelo 

pessimismo. Foram tomadas as iniciativas que foram possíveis no momento, e a Construtora 1 

relatou não estar 100% preparada para lidar com o ocorrido. 

 

4.2  Construtora 2 

 

4.2.1  Caracterização da empresa a ser estudada 

 

A Construtora foi fundada em 1997, e sediada na capital de Minas Gerais. Faz parte de 

um grupo empresarial com atuação em diversos segmentos da construção civil em todo o Brasil, 

e recebeu destaque por sua atuação nas áreas de construção de imóveis residenciais e industriais, 

incorporações imobiliárias, infraestrutura, transmissão de energia, saneamento básico e redes 

de telecomunicações, locações de equipamentos, mineração e outros. Atualmente, é uma das 

30 maiores construtoras do país, segundo o Ranking ITC, possuindo certificação ISO 9001 e 

aprovação com nível A no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 

(PBQP-H). 

Possui mais de 1500 funcionários diretos e indiretos, que produzem em média 200.000 

m² área construída e geram faturamento médio de 200 milhões/ano. No período de realização 

das entrevistas, haviam 22 canteiros de obras ativos no território nacional. 

A entrevista foi realizada com o presidente da construtora, que ocupa o cargo há 23 

anos, e é o responsável pela administração das empresas do grupo, junto ao seu time de 

executivos. 

 

4.2.2  Gestão das construções 

 

O processo de gestão das construções na Construtora 2 se inicia com a elaboração todos 

os projetos executivos relativos à obra, que comtemplam todos os detalhes técnicos e 

quantitativos dos materiais e processos. Com essas informações, são elaborados orçamentos 

detalhados de tudo o que é necessário para obra, e é comparada a situação atual com dados 

estatísticos de obras semelhantes.  
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Após essa etapa, é elaborado o cronograma físico-financeiro, que norteia todo o 

processo construtivo. O monitoramento mensal de cada obra é realizado através dos índices 

físico e econômico (IFEC). No índice físico, busca-se verificar se a obra está atrasada ou não, 

e no econômico é observado se, independentemente de a obra em questão estar atrasada ou não, 

o preço da obra está dentro do planejado. Existe na empresa um organograma muito bem 

definido, com diretores, coordenadores e engenheiros, que seguem procedimentos padrão para 

execução das obras.  

Os processos construtivos da empresa usam o que há de mais moderno, mas também é 

avaliado o custo benefício das técnicas construtivas. Um exemplo é o uso de lajes protendidas, 

que não necessitam de escoramento, eliminando parte do trabalho.  

No planejamento da obra, a equipe de gestão busca estar sempre bem alinhada com a 

parte financeira. O modelo de negócios da Construtora 2 não trabalha habitualmente com 

financiamento bancário, logo, não recebe todo o recurso de uma só vez. Geralmente, utilizam 

recursos provenientes de investidores e recurso próprio, e com isso os cronogramas tem que se 

adequar ao fluxo financeiro do comprador. Se eventualmente é realizada uma obra através de 

financiamento bancário, processos são reestruturados de forma a agilizar a execução dessa obra. 

Nesses casos, são utilizadas tecnologias construtivas que antecipam a conclusão da obra, como 

por exemplo estruturas metálicas, artefatos pré-moldados, entre outros.  

 A gestão de estoques também se adequa ao cronograma físico-financeiro. São 

empenhados esforços para se ter o mínimo de estoque nos canteiros, sendo adotada a estratégia 

just-in-time. O material só chega no momento certo de sua utilização, de acordo com o 

cronograma. Todas as compras são programadas para que as entregas sejam realizadas apenas 

no momento em que se precisa do material na obra. 

Não existe na Construtora 2 um programa para redução de desperdícios. Porém, o 

monitoramento dos desperdícios é realizado, e gira em torno do índice físico e financeiro da 

obra. Através da mensuração contínua e sistemática do custo da obra, tenta-se controlar os 

desperdícios. Caso seja ultrapassado o limite de consumo de determinado material, são 

necessárias justificativas de quantidades pedidas em divergência com o previsto no 

cronograma. Durante o projeto e a execução da obra, é realizado o planejamento e a paginação 

(de pisos, paredes, esquadrias), de forma a evitar desperdícios.  

O entrevistado ressalta ainda a importância e o valor de ter um sistema de qualidade 

bem implementado, o que viabiliza a otimização do processo construtivo, e traz diversos 

benefícios para os canteiros de obra. 
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4.2.3  Princípios, ferramentas e práticas da construção enxuta 

 

Embora a empresa afirme não adotar a filosofia da construção enxuta, buscou-se avaliar 

se a mesma adotava princípios e práticas relacionados à esta filosofia. A Figura 17 apresenta o 

grau de adoção dos princípios enxutos na Construtora 2. 

 

Figura 17 - Aplicação dos princípios da construção enxuta na Construtora 2 

 

Fonte: o autor. 

 

 Como pode ser visualizado no gráfico apresentado na Figura 17, mesmo não adotando 

a filosofia enxuta, a empresa tem boa pontuação em muitos de seus princípios, em virtude de 

um sistema de gestão estruturado, com bastante ênfase na qualidade e possivelmente baseado 

em suas certificações. 

Dentre os princípios que obtiveram menor pontuação, destaca-se a redução de atividades 

que não agregam valor. Isto ocorre, pois embora a adoção de entregas just-in-time contribua 

positivamente para elevação do índice, o controle de desperdícios na empresa é realizado com 

foco principal na questão financeira, ou seja, no orçamento da obra. Adicionalmente, a empresa 

não possui uma técnica para definir o que é valor para o cliente.  

Em relação ao princípio valor da saída ou produto, sua pontuação está em patamares 

intermediários. A empresa possibilita que o cliente participe do desenvolvimento do projeto e 

também do acompanhamento da execução, podendo customizar todos os materiais de 

acabamento e layout em alguns projetos. Porém, analisando o princípio aumentar a flexibilidade 
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da saída, que teve a pontuação mais baixa na empresa, essa flexibilização só é possível dentro 

de um tempo previsto no cronograma e não contempla elementos estruturais do projeto. Devido 

a estes fatores, este princípio também é um dos que possuem menor pontuação na empresa.  

Na redução da variabilidade, nota-se que o sistema de qualidade é bem desenvolvido, e 

a certificação ISO 9001 garante procedimentos padronizados e a existência de índices de 

monitoramento da qualidade. O PBQP-H é uma certificação que garante a qualidade das 

construções de edificações. A certificação nível A da empresa no PBQP-H demonstra o sucesso 

na implementação do sistema de qualidade, e sua consequente preocupação em reduzir a 

variabilidade no seu processo construtivo, através de mecanismos para medição e avaliação do 

desempenho quanto a segurança, habitabilidade e sustentabilidade. 

O princípio da redução do tempo de ciclo foi um dos que teve melhor pontuação, junto 

com a construção da melhoria contínua e do balanceamento do fluxo. Ao analisar este princípio, 

observa-se que a construtora se dedica a conhecer os tempos das atividades e dos ciclos de 

produção.  

O princípio da simplificação minimizando o número de passos, peças e ligações está 

relacionado na construtora com disponibilidade financeira, uma vez que projetos com maior 

volume de recursos disponibilizados logo no início da obra tendem a ter processos mais simples 

e modularizados. Quando o desembolso financeiro ocorre ao longo do projeto, a estrutura do 

processo é dimensionada de acordo com os recursos. Na estrutura vertical da empresa, os 

funcionários de todo o grupo são polivalentes, e as decisões são parcialmente descentralizadas 

Ao verificar a transparência do processo, verificou-se que os planejamentos de longo 

prazo estão disponíveis apenas para os gestores. Já os quadros informativos são adotados em 

todos os setores dos canteiros, porém com informações específicas sobre aquele ponto ou setor. 

A comunicação da obra é eficiente e ocorre através de terminais de computadores, telefones 

celulares e rádios.  

O princípio do controle no processo global é exercido de maneira consistente pela 

empresa, através do índice IFEC. Através dele são controlados passos da execução e valores 

dos serviços realizados. Através do índice a empresa consegue monitorar o cumprimento dos 

planejamentos de curto médio e longo prazo. Quanto aos fornecedores, é instituído um sistema 

de avaliação e classificação dos fornecedores. 

A construção da melhoria contínua no processo fica a cargo do setor de qualidade, que 

sempre implementa as rotinas do ciclo PDCA e busca ouvir e premiar os colaboradores atrás 

de melhorias para o processo produtivo da empresa. 
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Os fluxos e a disposição de materiais no canteiro são estabelecidos em projeto, e também 

no plano de movimentação da obra. Tais definições são exigidas sempre que há necessidade de 

instalação da grua nos canteiros, mas são sempre adotados como boas práticas pela empresa, 

visando eficiência na distribuição de materiais e no balanceamento da melhoria do fluxo de com 

melhoria de conversão. 

O benchmarking é praticado tanto com obras de empresas similares quanto com as 

próprias obras da empresa. São registradas estatísticas e boas práticas pela equipe de gestão de 

obras. As informações coletadas são registradas e analisadas sempre no início de novos 

projetos, para que se obtenha a melhoria daquele novo projeto através das lições aprendidas. 

Dessa forma, a Construtora 2 obteve nota média de 3,94 na escala de 1 a 5 da aplicação 

dos princípios da construção enxuta, o que demonstra que mesmo não havendo uma adoção 

cultural da filosofia enxuta na empresa, muitos dos princípios que compõem a filosofia são 

adotados pela empresa, e garantem a ela os resultados proporcionados pelo pensamento enxuto. 

Quanto ao conhecimento e aplicação das técnicas e ferramentas, foram apresentadas ao 

entrevistado as principais ferramentas e práticas da construção enxuta, selecionadas na revisão 

bibliográfica desta pesquisa. De acordo com o mesmo, as ferramentas e práticas como BIM, 

cinco “S”, gestão visual, just-in-time, trabalho padronizado e estudos de primeira execução são 

amplamente conhecidas e utilizadas em toda a empresa. O mapeamento de fluxo de valor e as 

reuniões diárias com a equipe, por sua vez, são utilizadas de forma isolada em partes da 

empresa. As ferramentas não conhecidas são o Last Planner System, os sistemas poka-yoke e o 

kanban. A Figura 18 mostra a quantidade de ferramentas conhecidas e/ou aplicadas pela 

empresa. 
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Figura 18 - Aplicação das ferramentas e práticas lean na Construtora 2 

 

Fonte: o autor. 

 

Conforme pode ser verificado, a empresa adota 8 das ferramentas e práticas 

apresentadas. Porém, foi possível perceber que as ferramentas BIM e mapeamento de fluxo de 

valor, que são mais especificadas da filosofia enxuta não são adotadas. Acredita-se que muitas 

das ferramentas são aplicadas na empresa por serem também adotadas para a gestão dos 

sistemas de qualidade. 

 

4.2.4  Impactos da COVID-19 na construtora 

 

Dentre todos os subsetores da construção civil que a Construtora 2 trabalha, somente 

um canteiro de obras teve suas atividades paralisadas, na área de linhas de transmissão, devido 

a um decreto municipal em uma cidade do nordeste, que proibiu a atividade. Nesta obra 

específica, a empresa foi contratada por uma entidade do Governo Federal, e o próprio cliente 

tomou medidas judiciais para que a obra continuasse e prontamente conseguiu liberar seu 

funcionamento. Na opinião do entrevistado, as paradas iniciais foram causadas por 

desconhecimento do que é a pandemia e também por questões políticas que a envolviam.  

Bem no início da pandemia, aproximadamente 75% do pessoal do escritório foi 

colocado em regime de home office, e com o passar do tempo, os colaboradores foram voltando, 

passando este índice a ser 30% do quadro neste regime. Essa medida de precaução foi muito 

importante, e teve resultado satisfatório pois no escritório ocorreram poucos casos de COVID-
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19. Adicionalmente, foram adotadas medidas preventivas como uso de álcool em gel máscaras, 

monitoramento da temperatura e sintomas dos colaboradores, e isso conseguiu manter o número 

de casos bem baixo nos canteiros de obra. Outra medida tomada foi o afastamento dos 

colaboradores com mais de 60 anos, ou que são do grupo de risco, que representam uma 

pequena parcela do quadro de funcionários. Para aqueles casos em que foi contraída a doença, 

os funcionários cumpriram o período de quarentena e se recuperaram. Sobre a evolução da 

pandemia, cabe ressaltar uma fala do entrevistado: 

 

“Podemos observar que hoje na Europa já estão fechando tudo 

novamente, devido a segunda onda da pandemia, que parece 

estar começando aqui também. Mas o que está sendo 

interessante é ver um número muito maior de contaminação e 

outro muito menor de óbitos. Isso nos diz que a população e os 

governos já estão aprendendo a conviver com a doença, as 

formas de tratamento já estão sendo mais eficientes, os 

protocolos estão muito mais preparados, e a vacina sairá em 

breve”. 

 

 A empresa considera satisfatórios os baixos índices de contaminação em seus canteiros, 

e, mesmo depois do relaxamento das medidas de isolamento, está sendo mantido o plano de 

prevenção de infecções. O entrevistado ressalta que mesmo com o aumento do número de casos 

na sociedade, a empresa conseguiu manter nossos funcionários protegidos e com baixíssimo 

índice de contágio da doença. 

 Analisando o mercado da construção civil, o entrevistado relatou ter percebido uma 

desorganização geral, em função de fatores não relacionados diretamente à COVID-19. Um 

desses fatores foi a ajuda financeira concedida pelo governo para prevenção e minimização dos 

impactos econômicos. Foi uma medida acertada, mas que impacta o mercado da construção 

civil, pois parte da mão de obra prefere aderir ao benefício e não ir trabalhar. Na opinião do 

entrevistado, a injeção de recursos financeiros e a permanência das pessoas em casa aqueceu o 

mercado doméstico de construção civil, ocasionando grande falta de materiais e insumos. 

Muitas pessoas começaram pequenas reformas, construções para ampliação de residências, ou 

até mesmo construções rurais, aumentando a demanda por material para construção. Esse 

aumento repentino de demanda, associado ao sucateamento do setor produtivo de materiais e 

insumos para construção civil fez com que faltasse muita coisa no mercado.  
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“A indústria estava vindo de um período muito fraco de vendas, 

e não foram feitos muitos investimentos para manter ou 

aumentar a capacidade produtiva, por sempre estar com 

capacidade ociosa”, afirma o entrevistado.  

 

Segundo ele, o preço do dólar também favoreceu a exportação de materiais, preferindo 

a indústria nacional exportar seus produtos ao invés de vender para o mercado interno. 

Os preços dos materiais de construção civil estavam represados, devido à crise que o 

setor estava vivendo. Com esse aumento de demanda, os preços começaram a subir, o que 

impactou no mercado produtivo. A Construtora 2 acredita que isso é uma ocasião passageira, e 

espera que até fevereiro ou março de 2021 a situação do mercado de insumos se estabilize. 

Atualmente, as principais dificuldades para compra de materiais são cerâmicas, aço e 

louça, o que exigiu planejamento e antecipação dos pedidos, com programações de entregas 

para datas futuras, visando atender as datas propostas pelo cronograma.  

Para a Construtora 2, a demanda pelos produtos aumentou, uma vez que o Brasil está 

vivendo hoje um período de juros baixíssimos, que é muito acertado para o momento, e que 

fomenta o setor imobiliário e de construção civil.  

Quanto ao transporte de matérias-primas e insumos, houve algum atraso no início da 

pandemia, por causa de barreiras sanitárias e divisas municipais fechadas, o que fez com que 

fossem buscadas rotas alternativas, visando sair das barreiras mais rigorosas. Mas tal fato foi 

temporário, pois as barreiras entenderam que era necessário começar a liberar os caminhões, 

modal de transporte predominante no país, para que a economia voltasse a funcionar.  

Não houveram dificuldades de mobilidade dos trabalhadores. Porém, em relação à 

indisponibilidade, foram evidenciados alguns problemas, devido ao aquecimento do setor. 

Em muitos canteiros foi percebido incômodo das vizinhanças das obras, que 

questionavam o motivo de a obra estar funcionando, se tudo estava parando. Felizmente, a 

indústria da construção civil não precisou parar, então a empresa se sentiu segura para 

continuar. 

 

4.2.5  Resiliência no enfrentamento da COVID-19 

  

Com relação aos indicadores de resiliência, o resultado da avaliação com o entrevistado 

gerou o seguinte gráfico, apresentado na Figura 19. 

 



75 

 

Figura 19 - Indicadores de resiliência da Construtora 2 

 
Fonte: o autor 

 

Conforme pode ser visualizado na Figura 19, as dimensões de resiliência visibilidade, 

antecipação e dispersão obtiveram maiores notas. A nota média da Construtora 2, referente a 

aplicação das diferentes dimensões de resiliência, na escala de 1 a 5, é 3,95. 

Na dimensão de flexibilidade, a empresa possui uma lista com vários fornecedores 

catalogados pela equipe de compras, onde os contratos são flexíveis e atendem as necessidades 

da construtora. A própria construtora possui outras empresas que prestam serviço para a mesma, 

garantindo flexibilidade. Não é adotado o design modular. 

Quanto a dimensão capacidade, devido a adoção da técnica just-in-time, os estoques da 

empresa são baixos, o que a torna menos resiliente nesta dimensão. Tal fato é compensado pela 

existência de instalações de backup de dados e também pela redundância de equipamentos 

existente. Neste caso, a redundância está associada à estrutura vertical da empresa. Existem 

diversos equipamentos redundantes, porém em casos de equipamentos muito grandes e 

onerosos, tal redundância já não é interessante, pois a substituição do equipamento é mais 

demorada e cara do que o tempo parado, como por exemplo a grua. 

A eficiência foi uma das dimensões com menor pontuação. São poucas as políticas para 

incentivo a redução de desperdícios na empresa, também são poucas as ações tomadas para 

combatê-los. Existem procedimentos para aumentar a produtividade no trabalho, pois assim a 

empresa busca reduzir os custos de obra. A redução da variabilidade do produto é um processo 

realizado pela equipe de qualidade. Além disso, os coordenadores nos canteiros fazem a 

inspeção visual, onde eles podem identificar problemas e reduzir a variabilidade. 
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A visibilidade faz-se presente através as reuniões de inteligência de negócio, que 

ocorrem entre os níveis gerenciais e também através do intercâmbio de informações entre a 

empresa e seus clientes e fornecedores. 

Pela facilidade no redirecionamento dos recursos e equipamentos, principalmente 

devido estrutura vertical, a adaptabilidade ganhou destaque pelo entrevistado. A condução de 

processos em paralelo, segundo ele, ocorre constantemente. Ainda complementa que no dia a 

dia da obra, tais decisões sempre acontecem, devido a inúmeros imprevistos nos canteiros. 

A diretoria da empresa busca sempre se antecipar, fazendo análises de mercado e 

gerindo o risco dos empreendimentos em construção. 

A tomada de decisão é dispersa em toda a estrutura hierárquica da empresa. Os recursos-

chave são descentralizados, são recursos volante, e podem ser direcionados para qualquer 

canteiro. 

Quanto aos impactos na demanda dos clientes ou na expectativa de novos projetos, a 

empresa percebeu um aumento em todo o setor. Não foram lançados novos projetos, mas as 

vendas dos projetos já apresentados foram rápidas. O faturamento da empresa teve aumento 

significativo, motivado pelos juros baixos, que fomentaram maiores investimentos em imóveis. 

Devido à escassez de materiais no mercado, os custos de produção sofreram aumento 

médio de 15%. A capacidade de produção não foi afetada nas construções de edificação, apenas 

nas obras de linha de transmissão do nordeste, devido a paralização. A inadimplência dos 

clientes não apresentou alterações significativas; em alguns casos pontuais houveram 

problemas de clientes que perderam o emprego ou a fonte de renda, mas a construtora conseguiu 

negociar e recompor o plano de pagamento. O prazo de entrega não foi impactado, e todos os 

compromissos e datas continuam sendo mantidos. 

O entrevistado considerou que a estrutura de processo verticalizada existente na empresa 

é um dos fatores que auxilia bastante a resiliência na mesma. O grupo possui várias empresas 

que atendem aos canteiros da construtora: uma marcenaria própria, marmoraria, serralheria, 

corte e dobra de aço, empresa de logística e de aluguel de equipamentos da construção civil, 

que atendem tanto a Construtora 2 quanto a demais construtoras. Na estrutura vertical há 

também um staff básico, como equipe de bombeiros hidráulicos e eletricistas, que não atende 

100% das obras, mas que fornece capacidade de enfrentar problemas que possam ocorrer no 

mercado. Quando está tudo bem, esses colaboradores são flexíveis e alocados em funções que 

estão sendo prioridade naquele devido momento. 
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Por fim, pode-se concluir que a Construtora 2, mesmo declarando não utilizar a filosofia 

da construção enxuta, possui diversos princípios e ferramentas aplicadas em seu processo. 

Também possui vários indicadores de resiliência, muitos deles comuns aos princípios lean, o 

que contribuiu no enfrentamento da crise da COVID-19.  

 

4.3  Construtora 3 

 

4.3.1  Caracterização da empresa a ser estudada 

 

A Construtora 3 foi fundada em 1979, sediada na capital de Minas Gerais, e é 

classificada como uma das maiores incorporadoras e construtoras da América Latina no 

segmento de empreendimentos residenciais populares, presente em 162 cidades, em 22 estados 

brasileiros, incluindo o Distrito Federal. A construtora possui certificações ISO 9001 ISO 

14001, OHSAS 18001, CISQ Federation Rina, Selo Ouro no GHV Protocol, Selo Casa Azul 

da Caixa Econômica Federal. 

Possui mais de 5700 funcionários diretos e indiretos, que produzem em média 40 mil 

unidades habitacionais/ano e geram faturamento médio de 6 bilhões/ano. Atualmente, existem 

200 canteiros de obras ativos no território nacional. 

O analista e coordenador do setor de controle e planejamento de obras foram os 

respondentes desta entrevista. 

 

4.3.2  Gestão das construções 

 

A gestão das construções na Construtora 3 é realizada em todas as suas obras 

considerando os critérios para obtenção do selo verde. Para tanto, é designado um comitê para 

cada linha de produção, onde fazem parte da composição do comitê diversos gerentes e 

diretores envolvidos na gestão do canteiro de obras. Para formação do comitê, todos devem ter 

tido contato prévio com o lean, sendo devidamente capacitados, pois para eles a teoria é algo 

muito importante.  

Por ser uma empresa construtora que adota a tecnologia de paredes de concreto, o plano 

mestre de produção da empresa é elaborado seguindo o ciclo da principal matéria-prima (o 

concreto), com duração de 1,5 dias. O comitê então divide os pacotes de trabalho entre as duas 

principais linhas de produção, que são acabamento e estrutura.  Em média, são 
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aproximadamente 60 pacotes de trabalho existentes em um canteiro de obras. Existe para cada 

obra lean a linha de balanço e o quadro de ritmos implementados e bem definidos. Todas as 

obras são sequenciadas, e existe um time administrativo bem independente, que coordena as 

atividades dos canteiros de obras locais. Os funcionários da empresa construtora são 

polivalentes e itinerantes, atendendo diversos canteiros de obra.  

Em relação à logística, o abastecimento de materiais é realizado um dia antes da sua 

utilização. São realizadas reuniões diárias e semanais com as equipes de trabalho, e os gerentes 

do comitê são responsáveis pelas crono análises e pela busca de melhoria nos tempos de ciclo 

das atividades. Existe uma escala dos problemas e soluções que podem existir no canteiro de 

obras, de acordo com sua tipologia, e é definido qual o nível hierárquico deve resolver 

determinado tipo de problema. 

O sequenciamento de atividades e tarefas é realizado dentro das obras, onde existem 

instruções técnicas de trabalho com elevado nível de detalhamento, que permitem a divisão dos 

trabalhos de maneira eficiente. A Construtora 3 adota a metodologia ágil para gerenciamento 

as construções, está implementando um manual de produtividade. 

Quanto à gestão de estoques, existem duas situações a saber: a primeira, nos canteiros 

normais, onde a gestão de estoques se dá de maneira tradicional, controlando as entradas e 

saídas de insumos, e as compras são realizadas em grandes quantidades, baseadas no 

quantitativo dos cronogramas de obras. A segunda, realizada nos canteiros lean, adota-se o just-

in-time, com controles mais eficientes das demandas e do momento de suprimento das matérias 

primas do cronograma, onde o uso de cartões kanban contribui para orientação da gestão de 

estoques. 

Os desperdícios são mensurados e quantificados através do número de caçambas de 

material descartado gerado. Um controle rigoroso das caçambas geradas é realizado, e os 

processos construtivos são sempre estudados para que se possa gerar o mínimo de resíduo 

possível. 

 

4.3.3  Princípios, ferramentas e práticas da construção enxuta 

 

O processo de implantação da filosofia lean iniciou-se de maneira isolada em um dos 

canteiros da construtora, no sul do país. O diretor local decidiu implementar a filosofia neste 

canteiro específico, e através de seus conhecimentos, conseguiu obter excelentes resultados, 

onde a velocidade de produção da obra passou de 4% do cronograma/mês para 8% do 
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cronograma/mês. Quando a empresa percebeu esse resultado, toda a equipe iniciou um trabalho 

de benchmarking neste canteiro, e então decidiram pela implementação do lean em outros 

canteiros de obra. O grau de aplicação dos princípios da filosofia enxuta na empresa pode ser 

visualizado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Aplicação dos princípios na Construtora 3 

 

Fonte: o autor. 

 

Conforme pode ser visualizado na Figura 20, a Construtora 3 possui notas elevadas em 

muitos dos princípios, como aumentar o valor das saídas, reduzir a variabilidade e o tempo de 

ciclo, simplificar o número de passos, aumentar a transparência, construir a melhoria contínua 

e balancear as melhorias de fluxo de com melhoria de conversão; pontuações altas devido ao 

trabalho contínuo de implementação da filosofia. 

Na tentativa de observação do princípio de reduzir a parcela de atividades que não 

agregam valor, a Construtora 3 realiza a mensuração e registro dos desperdícios de materiais 

através da contagem do número de caçambas de material perdido. Para redução das perdas de 

tempo, são realizadas crono análises. Através dessas análises, é tentado otimizar as atividades 

que não agregam valor, mas que são essenciais a produção nas obras lean. 

A análise de valor para o cliente é realizada tanto para o cliente externo quanto para 

cada cliente interno. Para o cliente externo, este processo já está consolidado, sendo claro o que 

é valor para o cliente final. Mas para o cliente interno, estão sendo mapeadas cada uma das 

atividades. 
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A entrega de insumos e matérias primas ocorre de maneira just-in-time, onde o canteiro 

é organizado para que o material necessário esteja no local e tempo solicitado. O balanceamento 

de pessoas segundo os entrevistados por enquanto não está adequado, pois existem tarefas com 

mais pessoas do que o necessário.  

Quanto ao princípio de aumentar o valor da saída ou produto, o cliente é totalmente 

envolvido nas atividades de desenvolvimento do produto. A Construtora 3 tem o NPS (Net 

Promoter Score) implementado, e também possui uma área da empresa dedicada a satisfação 

do cliente. O diretor de produção tem o hábito de ligar para os clientes e buscar entender o que 

melhorar em seu processo e também no produto. 

O princípio de redução da variabilidade pode ser evidenciado através das diversas 

certificações de qualidade, dos procedimentos padronizados e dos dispositivos de verificação 

de falhas como histogramas, análise da causa raiz, controle de eficiência dentre outros. Os poka-

yokes ainda são manuais e não-sistêmicos, mas a equipe de trabalho estuda ferramentas para 

identificação e parada das linhas de produção sistemicamente. 

A redução do tempo de ciclo ocorre através do empenho de tornar o canteiro de obras 

uma linha de produção. As análises de tempos e das técnicas produtivas estão sempre em 

melhoria contínua. 

O princípio de simplificar minimizando o número de passos, peças e ligações está 

passando por grandes mudanças. Antes, a Construtora 3 possuía profissionais especializados, 

mas nos canteiros lean estão sendo formados profissionais mais polivalentes. Outro trabalho 

importante sendo realizado nesse sentido é a ampliação da flexibilização a partir da criação de 

kits de acabamentos, elétrica e hidráulica. 

Para sinalização, a empresa usa quadros informativos, quadros de ritmo, kanbans. Além 

disso são usados terminais de computadores, rádios e telefones celulares. 

No princípio de focar no controle do processo global, a Construtora 3 adota dois 

planejamentos distintos, um interno e outro visível ao cliente. Com isso ela consegue absorver 

alguns atrasos, sem que o cliente perceba. O controle da produtividade dos operários de mão de 

obra interna é bastante eficiente, já o dos terceirizados está em fase de maturidade. 

Quanto ao balanceamento da melhoria do fluxo de com melhoria de conversão, a equipe 

de gestão tenta controlar todos os fluxos, de forma que estes, sendo bem definidos e enxutos, 

possam ajudar nas conversões. Todos os fluxos são mapeados e registrados. 
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Por fim, o princípio de benchmarking fica a cargo de um time específico de inovação, e 

as ideias captadas são avaliadas pelos setores referentes a melhoria para então serem aplicadas. 

Todas as práticas são devidamente registradas. 

Dessa forma, a Construtora 3 obteve nota média de 4,09 na escala de 1 a 5 da aplicação 

dos princípios da construção enxuta, demonstrando possuir elevado grau de conhecimento e 

aplicação desses princípios.  

Quanto ao conhecimento e aplicação das técnicas e ferramentas, grande parte dessas é 

amplamente conhecida e utilizada. As ferramentas Last Planner System, o mapeamento de fluxo 

de valor e kanban são conhecidas e usadas isoladamente em partes da empresa. Já as demais 

ferramentas são usadas em toda a empresa. Além das ferramentas apresentadas, os entrevistados 

afirmaram usar muito a ferramenta A3 para solução de problemas e o Quadro de Ritmo. A 

Figura 21 mostra a quantidade de ferramentas conhecidas pela empresa. 

 

Figura 21 - Uso das ferramentas na Construtora 3 

 
Fonte: o autor. 

 

4.3.4  Impactos da COVID-19 na construtora  

 

A maior dificuldade enfrentada na crise foi a paralização de canteiros de obras nas 

cidades de atuação da Construtora 3, principalmente na região sul do país. Em Porto Alegre por 

exemplo, em virtude de um decreto municipal, os canteiros de obras da cidade ficaram parados 

por dois meses, mesmo sendo a construção civil considerada atividade essencial. As 
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construtoras e também os fornecedores pararam, não sendo possível trabalhar durante todo esse 

período. Para essa situação, a empresa não teve muitos recursos, sendo obrigada a esperar o 

momento em que seria permitida a retomada das atividades.  

Outra dificuldade foi a falta de materiais em geral para o setor da construção civil. Não 

havia garantia de entrega dos pedidos pelos fornecedores, e os preços aumentaram 

consideravelmente. Com esse cenário, a empresa teve que se reestruturar e criar um sistema de 

logística interativa, disponibilizando grandes armazéns regionais para estoque e distribuição 

das matérias primas adquiridas. Os estoques eram formados pois não se havia garantia de 

entrega nos prazos necessários, e também pelas altas de preço frequentes. Então, como 

alternativa, a empresa viu que era necessário negociar grandes volumes com os fornecedores e 

tentar garantir a entrega dos materiais nos depósitos, para então distribuir entre nossas obras. 

Não houve dificuldade no transporte. Existiam sim barreiras, mas como as obras 

estavam paradas não houve distribuição de materiais nesses momentos. Depois, com a retomada 

das obras, as barreiras já estavam mais relaxadas, porém os fornecedores não tinham capacidade 

suficiente para atender as demandas do mercado. 

A equipe de segurança do trabalho da Construtora 3 adotou uma série de ações para o 

enfrentamento da COVID-19 em nossos canteiros de obra. Os procedimentos de limpeza e 

higienização dos canteiros de obras e suas dependências foram revisados e estruturados para 

garantir a segurança dos trabalhadores. Para aqueles em que foi possível, as medidas de home 

office foram adotadas. A infraestrutura de TI avançou muito, e com isso a realização de diversos 

trabalhos remotos foi possível. Visitas foram reduzidas àqueles casos extremamente 

necessários, e criaram-se procedimentos frequentes de monitoramento e acompanhamento dos 

funcionários para garantir a saúde de todos. Dessa forma, segundo os entrevistados, não 

houveram muitos casos registrados na empresa, nem houve absenteísmo ou indisponibilidade 

dos trabalhadores. 

 

4.3.5  Resiliência no enfrentamento do COVID-19 

 

Com relação aos indicadores de resiliência, o resultado da avaliação com o entrevistado 

gerou o seguinte gráfico, apresentado na Figura 22. 
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Figura 22 - Indicadores de resiliência da Construtora 3 

 
Fonte: o autor 

 

Conforme pode ser visualizado na Figura 22, as dimensões de flexibilidade, visibilidade, 

adaptabilidade e dispersão alcançaram as notas máximas. A nota média da Construtora 3, 

referente a aplicação das diferentes dimensões de resiliência, na escala de 1 a 5, é 4,53. 

Quanto a dimensão de flexibilidade, existem vários fornecedores cadastrados e 

homologados, mas por questões de negociação, as compras são realizadas conjuntamente a um 

único fornecedor para cada canteiro. Como exemplo, o aço a nível Brasil é comprado da 

Gerdau, e o concreto, que é um fator local, tem os pedidos realizados com uma única 

concreteira.  Os contratos não são muito flexíveis, mas há o plano de contingência, onde existe 

relacionamento com outros fornecedores que podem fornecer em caso de uma quebra de 

contrato ou algum atraso dos fornecedores principais. A flexibilidade também é facilitada pelo 

design modular, onde a estratégia a estratégia usada é a de “kitificação”, onde são formados 

kits de produção na parte hidráulica e elétrica, e também kits para materiais de acabamento. 

Com o lean esse processo de criação de kits está sendo intensificado. 

No tangente a capacidade, por conta da COVID-19, foram criados centros de 

armazenamento, chamados de logística integrada, e são armazenadas grandes quantidades de 

materiais, para ter um estoque de segurança. Foi necessário aumentar os estoques da empresa e 

negociar volumes e preços a longo prazo, pois não está havendo no mercado garantia de entrega.  

Os fluxos e processos de informação são registrados, mapeados e armazenados pela TI com 

backups sistêmicos. Com a COVID-19, houve muita evolução, com painéis de indicadores e 

outras ferramentas de TI. Os materiais e equipamentos podem ser movidos entre as obras mais 
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próximas, se houver necessidade. Mas não é uma prática comum nem bem aceita. Ela é adotada 

em alguns casos para acelerar determinado processo, mas não como fator de resiliência. 

Para a dimensão de eficiência, existe um projeto de implantação do conceito de linha de 

produção nas obras e também o just-in-time em nossos canteiros lean, porém com a falta de 

regularidade das entregas esses projetos estão paralisados. O quadro e cálculo de ritmo está 

sendo implementando gradativamente. A meta é fazer dois apartamentos dia, mas a 

produtividade vem sendo prejudicada pela falta de material. A redução da variabilidade, por 

enquanto, é uma preocupação somente nos canteiros lean, através do comitê de padronização. 

Existem procedimentos para redução da variabilidade, mas ela sempre existirá devido a 

tipologia da construção a ser realizada. 

Sobre a visibilidade, são muito utilizados indicadores visuais. Os quadros e locais de 

armazenagem são bem definidos e sinalizados. Os fluxos de pessoas tiveram maior sinalização 

devido a COVID-19. As reuniões de inteligência são constantes entre o escritório 

administrativo e as regionais. O avanço tecnológico da construtora propiciou o intercâmbio de 

informações, principalmente com os fornecedores. Anteriormente as informações eram muito 

regionais, e agora com estes avanços, é possível obter informações reais das obras a nível Brasil. 

Quanto a adaptabilidade, a construtora relatou que geralmente existem mais de uma obra 

em uma mesma cidade, ou em cidades próximas. Então, mesmo com alguns trâmites 

burocráticos que existem, temos facilidade em realizar tal prática, principalmente quando se 

trata de mão de obra própria. Isso contribui para a dimensão de adaptabilidade, e para o 

redirecionamento rápido de mão de obra ou equipamentos. Por exemplo, quando as obras em 

Porto Alegre paralisaram, as pessoas não foram demitidas, muitas pessoas foram alocadas para 

obras nas cidades ao redor, onde as obras não pararam. O aprendizado com a experiência e 

gestão do conhecimento é constante. Foram criados documentos internos para registrar as 

experiências dessa fase. Não havia muito o histórico de outras crises, mas passou a ter maiores 

registros agora. A condução de processos em paralelo ao invés de em série acontece 

diariamente, de forma local. Há um projeto para sistematização e controle desse processo, parra 

que seja possível ter decisões mais assertivas. 

Quanto a dimensão de antecipação, existe uma área específica de gestão de riscos, em 

todos os momentos, pois é um requisito pelo fato de a empresa ser de capital aberto. 

Com relação a dispersão, as decisões são distribuídas nas gestões locais, onde existem 

diretores e gerentes regionais. Há uma hierarquia bem definida que estabelece quais decisões 
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podem ser tomadas para cada nível hierárquico. Os recursos são descentralizados na estrutura 

hierárquica e na estrutura logística, na divisão de regiões da empresa. 

 

4.4  Análise comparativa e discussão dos resultados 

 

Nesse tópico, é apresentada uma síntese comparativa e análise dos resultados obtidos 

nos estudos de caso realizados nas três construtoras investigadas. Baseado nas informações 

obtidas, é possível verificar as diferenças na aplicação da filosofia, ferramentas e práticas da 

construção enxuta nas empresas, bem como as dimensões de resiliência existentes e os possíveis 

impactos da COVID-19 nas construtoras estudadas. 

No Quadro 3, a comparação do perfil das empresas analisadas é apresentada, onde são 

destacadas informações importantes para o conhecimento da atividade e porte destas. 

Quadro 3 - Comparativo do perfil das construtoras entrevistadas 

Item avaliado Construtora 1 Construtora 2 Construtora 3 

Ano de fundação 1990 1997 1979 

Atividades realizadas 
pela empresa 

Construção de edifícios 
Obras de infraestrutura 

Construção de edifícios 
Obras de infraestrutura 
Serviços especializados 

Construção de edifícios 

Faturamento anual Não informado R$ 200 milhões  R$ 6 bilhões 

Número de 
funcionários diretos e 

indiretos 
315 1500 5706 

Número de canteiros 
ativos atualmente 

7 22 200 

Região de atuação Sudeste do Brasil Brasil América Latina 

Certificações ISO 9001 
ISO 9001; 

Nível A PBQP-H 

ISO 9001; 
ISO 14001; 

OHSAS 18001; 
CISQ Federation Rina; 

Selo Ouro no GHV 

Protocol; 
Selo Casa Azul da Caixa 

Econômica Federal 

Porte  
SEBRAE (2021) 

Médio Grande Grande 

Entrevistado Gerente de obras Presidente 
Coordenador de Controle 

e Planejamento 

Duração 
2 encontros de 1:30h 

cada 
2 encontros de 1:30h 

cada 
2 encontros de 1:30h 

cada 

Fonte: o autor 
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Conforme pode ser verificado no Quadro 3, foram pesquisadas três construtoras já 

consolidadas no mercado, sendo a Construtora 1 atuante há mais de 30 anos no mercado, a 

Construtora 2 há mais de 20 anos e a Construtora 3 há mais de 40 anos. Em relação ao porte, 

segundo classificação do SEBRAE (2021), quanto ao número de funcionários, a Construtora 1 

é de médio porte, enquanto as demais se enquadram como empresas de grande porte. Todas as 

construtoras atuam diretamente na atividade de construção de edifícios, sendo esta a única 

atividade da Construtora 3. A Construtora 1 realiza também obras de infraestrutura, e a 

Construtora 2 realiza obras de infraestrutura e oferece outros serviços especializados para a 

construção civil. 

A Construtora 3 possui a maior área de atuação, inclusive com empreendimentos 

internacionais em toda a América Latina. Já a Construtora 2 possui atuação em todo o território 

nacional, e a Construtora 1 possui atuação na região sudeste do país. O tamanho da área de 

atuação reflete no porte da empresa, sendo expressado pelo número de canteiros ativos no 

momento das entrevistas. O número de funcionários e o faturamento das empresas seguem a 

tendência do número de canteiros. 

Quanto as certificações, foi possível perceber que quanto maior o tamanho da empresa, 

maior o número de certificações. A Construtora 3 apresenta o maior número destas, sendo um 

total de seis, incluindo certificações internacionais. Já a Construtora 2 possui duas certificações 

e a Construtora 1 ainda não é certificada. Para Mandujano et al (2016), processos certificados 

tendem a ser mais eficientes e eficazes. Ramos (2018) apresenta como resultados de sua 

pesquisa a conclusão de que a filosofia enxuta contribui de maneira positiva para qualquer uma 

das certificações de sustentabilidade em seus três pilares (social, ambiental e econômico), a 

exemplo do Selo Casa Azul. O autor complementa que os desperdícios combatidos pelo lean 

são similares aos desperdícios eliminados por processos de sustentabilidade. Almeida e Picchi 

(2018) citam que as certificações de sustentabilidade possuem falhas que princípios enxutos, 

como a busca pela melhoria contínua, podem mitigar. Ao comparar os três casos estudados, 

percebe-se que quanto mais certificações possui a empresa, maior o grau de aplicação da 

filosofia, uma vez que muitas das ferramentas e práticas adotadas nos sistemas de qualidade e 

sustentabilidade são também comuns à filosofia enxuta, conforme já mencionado. 

A adoção da filosofia enxuta nas construtoras investigadas é apresentada no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Comparativo da utilização da filosofia enxuta entre as construtoras 

Item avaliado Construtora 1 Construtora 2 Construtora 3 

Declarou 
conhecer/usar o lean? 

Não 
Não, mas tem o setor 

de qualidade bem 
estruturado 

Sim 

Média do grau de 
aplicação dos 

princípios lean 
2,54 3,94 4,09 

Número de 
ferramentas aplicadas 

5 8 11 

Fonte: o autor 

 

De acordo com os resultados descritos no Quadro 4, é possível verificar que conforme 

esperado, a construtora que declarou adotar a filosofia enxuta (construtora 3) é a que também 

mais utiliza os princípios, práticas e ferramentas lean.   

Mesmo com as declarações expressas de não utilização ou de não conhecimento da 

construção enxuta, foi realizada a avaliação dos níveis de aplicação das ferramentas e princípios 

nas demais empresas. A Construtora 2, que declarou conhecer, mas não utilizar a filosofia 

enxuta, teve a segunda maior nota, e um total de 8 ferramentas aplicadas, seja de forma isolada 

ou em toda a empresa. Esta construtora possui um setor de qualidade muito bem estruturado e 

atuante, o que contribuiu para o aumento da pontuação. É importante ressaltar que embora a 

Construtora 2 declare não utilizar a filosofia da construção enxuta, ela apresenta aplicação de 

muitos dos seus princípios, obtendo pontuação elevada neste quesito. 

Por fim, a Construtora 1, que mesmo declarando não conhecer a filosofia, conseguiu 

pontuar na aplicação de alguns princípios, e possui algumas ferramentas aplicadas. Tal fato se 

deve pela preocupação da construtora no foco no processo global e na busca pelo aumento do 

valor das saídas. 

Retomando as informações existentes no Quadro 3, foi possível perceber que quanto 

maior o porte da empresa, maior a nota média da aplicação dos filosofia enxuta, e 

consequentemente, maior o número de ferramentas utilizadas no seu sistema de gestão. Tal 

fenômeno foi observado também na sondagem da CBIC (2018), onde foi constatado que 

empresas de grande porte são mais propensas a conhecer e utilizar maior número de ferramentas 

da construção enxuta. Adicionalmente, foi possível verificar que as empresas maiores e que 

mais adotam os princípios lean são as que também possuem número de certificações, como por 

exemplo, certificações de qualidade e sustentabilidade. Fonseca e Domingues (2018) em seus 

estudos observa que uma amostra de organizações que já são certificadas pela ISO 9001:2015 
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tem média e níveis medianos de adoção de metodologias de melhoria contínua (lean, kaizen, 

seis sigmas) mais elevados do que aquelas empresas que ainda não possuem certificação de 

qualidade. As organizações certificadas ISO 9001 exigem que a qualidade e os gerentes de 

excelência organizacional dominem as ferramentas de qualidade e metodologias de melhoria. 

Esses fatores podem contribuir para aumentar a aplicação dessas metodologias dentro das 

organizações ISO 9001 e acredita-se que possa também contribuir para adoção das filosofias 

enxutas. 

De acordo com a CBIC (2018), as empresas brasileiras buscam, principalmente, reduzir 

perdas e aumentar a produtividade com a aplicação da filosofia enxuta. Nota-se que embora a 

Construtora 1 se preocupe em reduzir as perdas, a aplicação de métodos para tal redução não é 

o foco principal. Já a Construtora 2, apesar de também não se preocupar tanto com as perdas, 

dedica maior atenção a produtividade nos canteiros, possuindo maior nota. A Construtora 3, 

por sua vez, que possui técnicas para controlar ambos estes fatores, foi a mais bem classificada. 

Dados os níveis de aplicação do lean nas construtoras investigadas, os impactos sofridos 

pelas mesmas durante a pandemia e as principais ações desenvolvidas para minimizar o impacto 

das rupturas são apresentados no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Comparativo dos impactos da pandemia entre as construtoras 

 
Construtora 1 Construtora 2 Construtora 3 

Impacto 
Ações 

Tomadas 
Impacto Ações tomadas Impacto Ações tomadas 

Demanda / 
Novos lançamentos 

Sem impacto na 
demanda atual, sem 
novos lançamentos 

- 
Aumento da demanda 

atual; sem novos 
lançamentos 

- 
Aumento na demanda 

de 8,3% e nos 
lançamentos em 15%  

- 

Fornecedores / 
Obtenção de 

matéria-prima  

Maior dificuldade de 
compra e aumento dos 

preços 

Aumento do estoque; 
novos fornecedores 

Maior dificuldade de 
compra e aumento dos 

preços 

Antecipação dos 
pedidos 

Maior dificuldade de 
compra e aumento dos 

preços 

Aumento do estoque; 
Criação de estoques 

integrados 
Canteiro de obras / 

Interrupção de 
atividades 

20 dias em todos os 
canteiros 

Treinamento e 
adoção de medidas de 

segurança; 

5 dias em apenas um 
canteiro de obras 

Ação judicial para 
liberação as 
atividades; 

Alguns canteiros por 
até 2 meses 

Realocação 
colaboradores e 

recursos 
Logística / 

Dificuldade de 
transporte 

Dificuldades logísticas 
devido a barreiras 

sanitárias 

Utilização de frete 
próprio e aquisição 

de insumos regionais; 

Problemas de atrasos 
nas entregas no início 

da pandemia; 

Utilização de frete 
próprio e rotas 

alternativas 

Problemas de atrasos 
nas entregas; 

Aumento da 
quantidade de matéria-

prima em estoque; 

Tempo de entrega 
prometido ao cliente 

Atraso de 15% 
Em algumas obras 

conseguiu recuperar o 
prazo 

Não houve impacto - Não houve impacto 

Diferença entre 
cronograma de 
execução e o 

cronograma do cliente  

Capacidade de 
produção 

Redução devido a 
suspensão de contratos 

de trabalho 

Retomada gradual 
dos trabalhadores nos 

canteiros 
Não houve impacto - 

Redução da capacidade 
por interrupção das 

atividades; 

Aguardou a liberação 
da atividade 

Preço do produto Não houve impacto - Não houve impacto - Não houve impacto - 

Qualidade do 
produto 

Não houve impacto - Não houve impacto - Não houve impacto - 

Lucratividade da 
empresa 

Clientes atrasaram a 
realização dos 

pagamentos mensais 

Renegociação das 
formas de pagamento 

Aumento da 
lucratividade em 

função do aumento das 
vendas 

- 

Aumento da 
lucratividade em 

função do aumento das 
vendas 

- 

Satisfação do cliente Não houve impacto - Não houve impacto - Não houve impacto - 

Fonte: o autor 
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Os impactos da pandemia na demanda e no número de novos lançamentos foi diferente 

para cada uma das construtoras estudadas, conforme é possível verificar nos dados do Quadro 

5. Como a Construtora 1 tem como público alvo investidores, que realizam o pagamento do 

imóvel com parcelas programadas ao longo da execução da obra, esta não sofreu alterações na 

demanda, embora também não tenha lançado novos empreendimentos. Já Construtora 2 

verificou aumento da demanda, que foi justificado pelo entrevistado pela facilidade de obtenção 

de crédito e pela redução dos juros para financiamento. A Construtora 3, por sua vez, atua 

especificamente com habitações de programas habitacionais, e foi a que percebeu o maior 

aumento de demanda, o que a levou também a realizar novos lançamentos, aproveitando a 

oportunidade do mercado atual. 

Quanto ao relacionamento com fornecedores e obtenção de matéria-prima e insumos, 

todas as três construtoras entrevistadas relataram maior dificuldade de compra de materiais. 

Todas perceberam o aumento da demanda por matérias primas e insumos e foram impactadas 

pelas faltas de mercadorias e/ou atrasos nas entregas. Como alternativa para este problema, a 

Construtora 1 e também a Construtora 3 aumentaram significativamente seus estoques (em 

torno de 50%), para que assim fosse garantida a continuidade operacional dos canteiros de obra. 

Já a Construtora 2 não optou pelo aumento expressivo do estoque, mas trabalhou de forma a 

antecipar a sua demanda, fazendo com que os pedidos chegassem antes do momento de 

utilização, refletindo assim em pouco aumento de estoque. De acordo com Bryce (2020), 

redundância e inventário são maneiras de encurtamento da cadeia de abastecimento, para 

garantir que os produtos fiquem mais perto de onde são necessários. Para Fonseca e Azevedo 

(2020), em vez de se concentrar na eliminação de todas as ineficiências e desperdícios em toda 

a cadeia de suprimentos, as empresas estão mais preocupadas em garantir a continuidade 

operacional. Neste contexto, algumas empresas podem considerar a mudança de uma 

metodologia just-in-time para uma metodologia just-in-case e manter estoques suficientes para 

enfrentar as incertezas de oferta e demanda e se concentrar em equilibrar eficiência com 

flexibilidade, resiliência e confiabilidade em toda a cadeia de mantimentos (FONSECA e 

AZEVEDO, 2020). 

A logística de fornecimento sofreu grandes dificuldades de transporte. As barreiras 

sanitárias trouxeram problemas de atrasos nas entregas de materiais. As Construtoras 1 e 2 

adotaram um sistema logístico próprio, fazendo a retirada de materiais nos fornecedores com 

veículos próprios. Brunnquel et al (2017) reconhecem como prática resiliente a identificação 

de rotas terrestres alternativas. Já a Construtora 3 resolveu tal situação com o aumento dos 
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estoques, e criação do sistema logístico integrado, através de um centro de distribuição 

estratégico, outra prática resiliente apresentada por Brunnquel et al (2017).  Tais problemas de 

atraso e falta de mercadoria corroboram com Bryce (2020), o qual percebeu em seus estudos 

que a pandemia da COVID-19 revelou os pontos fracos da produção enxuta e na entrega just-

in-time. 

Quanto ao prazo de entrega dos empreendimentos aos clientes, apenas a Construtora 1 

relatou ter atraso as entregas, com atraso médio de 15% em relação ao tempo previsto no 

cronograma. A Construtora 2 declarou ter mantido os prazos do cronograma. A Construtora 3 

relatou haver atraso no cronograma operacional, porém, seus clientes não perceberam esses 

atrasos, devido a uma margem de tolerância para atrasos existente em seus cronogramas. 

A capacidade de produção da Construtora 1 e da Construtora 3 foram alteradas devido 

as paradas não programadas ocasionadas pelas legislações municipais, porém as ações tomadas 

para minimização dos impactos foram diferentes. A Construtora 1 decidiu pela suspensão dos 

contratos de trabalho temporariamente, enquanto a Construtora 3 alocou o seu pessoal em 

outros canteiros, pertencentes a cidades que não pararam suas atividades. Já a Construtora 2 

não sofreu redução na sua capacidade de produção. É importante ressaltar que o tempo de 

interrupção não pode ser considerado único indicador para medir a resiliência, uma vez que 

houve a questão da legislação municipal em cada canteiro de obras das construtoras. As paradas 

ocorreram não por falta de condições operacionais das empresas, mas sim por rigidez da 

legislação local. Mesmo ficando parada por maior período de tempo devido principalmente à 

legislação local, a Construtora 3 foi mais resiliente e obteve melhores resultados durante a 

pandemia. 

O preço final do produto não sofreu impactos em nenhuma das construtoras analisadas. 

Para a Construtora 1, o aumento dos preços de seus produtos finais, em consequência dos 

aumentos dos preços nos insumos não era viável, dado que este aumento poderia influenciar 

negativamente nas suas vendas. Já para as Construtoras 2 e 3, que trabalham com programas 

habitacionais, os produtos devem ter preços limite para se enquadrar no programa, logo, não 

seria interessante aumentar e deixar de se enquadrar no programa. 

A qualidade dos produtos também não sofreu alteração, pois as empresas empenharam 

muitos esforços para desenvolvimento de novos fornecedores, com materiais de características 

semelhantes aos já utilizados. 

 O impacto na lucratividade das construtoras foi diferente em cada um dos casos 

estudados. Para a Construtora 1, os atrasos de pagamento e a inadimplência a levaram a 
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renegociar e rever as formas e prazos de pagamento. A Construtora 2 também teve sua 

lucratividade afetada por absorverem os aumentos de custos na aquisição de materiais. Já a 

Construtora 3 percebeu um aumento na lucratividade, pois mesmo com o aumento dos custos 

de insumos e matérias primas, o aumento da demanda fez com que a lucratividade subisse, 

superando o impacto negativo dos custos de insumos. 

Por fim, dentro dos impactos analisados, a satisfação do cliente não sofreu variações. 

Todas as construtoras estudadas relataram não ter havido impacto na satisfação de seus clientes, 

uma vez que se esforçaram para que não houvesse impactos negativos na qualidade do produto 

final. 

Adicionalmente, foi solicitado aos entrevistados que atribuíssem pontuações aos 

indicadores de resiliência obtidos na literatura para o setor da construção civil. Estes indicadores 

foram classificados nas dimensões flexibilidade, capacidade, eficiência, visibilidade, 

adaptabilidade, antecipação e dispersão. A média da pontuação obtida nos indicadores em cada 

uma dessas dimensões citadas e para cada uma das construtoras investigadas é descrita no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Média da pontuação dos indicadores nas diferentes dimensões de resiliência nas construtoras 

Dimensão Construtora 1 Construtora 2 Construtora 3 

Flexibilidade 3,33 3,33 4,33 

Capacidade 4,33 3,67 3,67 

Eficiência 3,66 3,33 4,00 

Visibilidade 2,33 4,67 4,67 

Adaptabilidade 3,66 3,67 4,33 

Antecipação 1,33 4,33 5,00 

Dispersão 3,66 4,67 5,00 

Média 3,19 3,95 4,53 

Fonte: o autor 

 

Ao analisar os indicadores de resiliência nas construtoras investigadas, é possível 

verificar que na dimensão flexibilidade, as três construtoras apresentam várias fontes de 

fornecimento para os diferentes tipos de matéria-prima ou insumo, bem como contratos 

flexíveis para adequação as necessidades do momento. A Construtora 3 possui um nível maior 

de organização, onde existe um plano de contingência no caso de problemas com os 
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fornecedores atuais. Para Azevedo e Fonseca (2020), o engajamento com fornecedores, e a 

preparação de planos de contingência para fornecedores alternativos são fatores essenciais para 

a sobrevivência do negócio. O design modular é utilizado apenas pela Construtora 3, e o seu 

uso tende a crescer, conforme informado pelo entrevistado, onde existem kits de elétrica e 

hidráulica, e o próximo passo da implementação dos kits são os materiais de acabamento. 

Quanto a dimensão de capacidade, em situações normais, os buffers e reservas de 

estoque são utilizados pela Construtora 1. Já a Construtora 2 afirma não os utilizar, e a 

Construtora 3 criou tais reservas especificamente por causa da COVID-19. Os backups de dados 

são amplamente utilizados, e a Construtora 3 ainda reforçou a importância de um setor de 

tecnologia da informação bem estruturado. Para ela, a tecnologia foi um dos diferenciais no 

sucesso para o enfrentamento da COVID-19. Quanto a redundância de equipamentos, ela é uma 

prática mais comum às Construtoras 1 e 2, sendo que a primeira faz o uso da redundância em 

todos os canteiros. Já a segunda possui uma estrutura vertical, que direciona os recursos para 

os canteiros quando necessário. Azevedo e Fonseca (2020) consideram um fator de sucesso a 

melhoria da redundância, especialmente para fornecedores e peças, componentes e produtos 

essenciais. Para a Construtora 3, redundância de equipamentos não é uma prática comum.  

Ao analisar a dimensão da eficiência, as Construtoras 1 e 2 não adotam técnicas efetivas 

para a redução de desperdícios. A produtividade dos trabalhadores é monitorada pelos 

encarregados, e a variabilidade é controlada através de inspeções visuais. Já na Construtora 3, 

observa-se a implementação do conceito de linha de produção nos canteiros de obras para 

redução dos desperdícios, monitorado através do mapeamento de fluxo de valor, das crono 

análises e também dos quadros de ritmo de trabalho. O controle de desperdícios também é 

realizado através do monitoramento do número de caçambas. No campo da produtividade, há a 

realização de crono análises e na redução da variabilidade, existe o comitê de padronização. 

No campo da visibilidade, todas as empresas estudadas realizam reuniões de inteligência 

de negócios. A Construtora 1 restringe o conhecimento do processo em detalhes apenas ao nível 

gerencial. Já as Construtoras 2 e 3 trabalham mais a questão visual, através de indicadores para 

diferentes níveis hierárquicos, e do uso de quadros em locais estratégicos. Adicionalmente, a 

sinalização de locais de armazenagem é bem definidas e a troca de informações com os 

fornecedores acontece sistemicamente. A Construtora 3 atuou com bastante empenho no 

aumento da visibilidade para seus clientes, criando uma plataforma de negócios totalmente 

online. Isso possibilitou a ela o grande crescimento nas vendas. Todas as etapas de venda, desde 

conhecer o imóvel, até os trâmites burocráticos foram todos possíveis de forma on-line. Tal 
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ação vai de encontro com o observado por Azevedo e Fonseca (2020), que relatam a 

importância da transformação digital e das práticas de e-commerce. Para os autores, um dos 

fatores para sobrevivência das empresas pós pandemia é o desenvolvimento do B2C e 

redefinição dos canais de comunicação. 

A adaptabilidade foi verificada de diferentes formas nas construtoras. Para a Construtora 

1, o redirecionamento rápido de mão de obra ou equipamentos é dificultado pela estrutura de 

condomínios. Já para a Construtora 2, a sua estrutura verticalizada garante agilidade e facilidade 

no redirecionamento. A Construtora 3, possui diversos canteiros, então fica relativamente fácil 

proceder com o redirecionamento de recursos. Todas as empresas realizam aprendizados com 

a experiência, mas somente a Construtora 3 trabalha com a gestão do conhecimento, pois possui 

um procedimento interno para registro dos aprendizados e das práticas. A condução de 

processos em paralelo ao invés de série é uma prática comum de todos os canteiros de obra. 

Na dimensão de antecipação, a Construtora 1 teve sua pior nota, pois não dispõe de 

estrutura nem de processos para antecipação. Já as demais possuem estratégias e pessoas 

especializadas para realização de análises preditivas e monitoramento dos sinais de alerta. 

Por fim, a dispersão de capacidade e de ativos ocorre de maneira uniforme nas 

construtoras. Porém, a descentralização da tomada de decisão e dos recursos chave é mais 

frequente nas Construtoras 2 e 3. 

Baseado nos resultados obtidos, é possível verificar que nas construtoras investigadas 

nesta pesquisa, o grau de resiliência foi maior nas empresas com maior aplicação da construção 

enxuta, uma vez as construtoras que obtiveram maior nota na aplicação dos princípios e 

ferramentas lean foram as que também tiveram as maiores notas nos quesitos de resiliência. 

Este fato também foi observado por Birkie (2016), constatando que empresas com elevada 

implementação do pensamento enxuto possuíam elevados níveis de resiliência operacional. 

Observa-se que várias práticas de resiliência nas dimensões de flexibilidade, eficiência, 

visibilidade, adaptabilidade, antecipação e dispersão vão de encontro às práticas e princípios da 

construção enxuta. Apenas a dimensão de capacidade é que apresenta propostas que contrariam 

as técnicas de just-in-time e simplificação do processo. A relação positiva entre a 

implementação dos princípios e ferramentas enxutas nas construtoras estudadas com o aumento 

da resiliência, corrobora com a opinião de muitos autores. 

Birkie (2016) argumenta ainda que estratégias baseadas em flexibilidade são mais 

eficazes do que abordagens baseadas em redundância, uma vez que atendem às necessidades 

de operações "normais" e também atendem a uma ampla variedade de incidentes de risco que 
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são difíceis de prever. Isso faz com que a construção enxuta seja um meio de garantir maior 

resiliência.  

Birkie (2016) aponta que a resiliência e o lean mostram um produto positivo e sinergia 

no enfrentamento de eventos de interrupção, com natureza e intensidade diferentes. Para o 

autor, seu efeito combinado é complementar e melhor do que o efeito de cada um 

individualmente em tornar o desempenho das operações melhor.  

Por outro lado, alguns estudos na literatura sugerem que a união entre lean e resiliência 

é pouco viável, pelo fato de a filosofia ser destinada para ambientes estáveis (CHRISTOPHER 

E HOLWEG, 2011; CHOPRA E SODHI, 2014). Tal fato não foi verificado nesta pesquisa, 

dado que a Construtora com maior aplicação da filosofia enxuta foi também a mais resiliente, 

através de algumas adaptações na forma de trabalho. Fonseca e Azevedo (2020), afirmam que 

as cadeias de abastecimento enxutas são projetadas para operações nominais, não para 

superação de eventos inesperados, mas a alteração do sistema de abastecimento just-in-time e 

a manutenção dos demais princípios e ferramentas lean garantiram bons resultados para as 

construtoras. 

Os resultados desta pesquisa estão parcialmente de acordo com Bryce et al. (2020), pois 

neste caso, a pandemia COVID-19 revelou os pontos fracos apenas do just-in-time, e não da 

filosofia enxuta como um todo. No caso da Construtora 3, foi possível verificar que apesar da 

empresa declarar aplicar a filosofia da construção enxuta bem como suas práticas e ferramentas, 

esta não trabalhou com estoque totalmente enxuto no momento da pandemia. O uso de estoque 

como estratégia de resiliência demonstra ponderação e razoabilidade entre eficiência e 

flexibilidade. Adicionalmente, a construtora possui outros canteiros e unidades espalhadas por 

toda a sua região de atuação, o que contribuiu para o seu funcionamento sem parar a empresa 

como um todo. A Construtora 2 por sua vez, apresenta uma particularidade que deve ser 

enfatizada. Conforme já mencionado, embora a empresa adote um número considerável de 

práticas e ferramentas da construção enxuta, ela tem uma estrutura verticalizada, que seria algo 

incomum às empresas enxutas, mas que foi importante para garantir a resiliência da mesma no 

momento da pandemia.  De acordo com Womack, Jones e Ross (2004), o sistema de produção 

enxuta terceirizava a produção da grande maioria dos componentes dos carros, em comparação 

com a produção em massa, que focava na verticalização e produção do maior número de 

componentes. 

Assim, com base nos resultados obtidos, acredita-se que filosofia da construção enxuta 

possa auxiliar as empresas a serem mais resilientes no enfrentamento de rupturas, desde que a 
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eficiência preconizada na construção enxuta, principalmente na gestão de estoques, não seja 

levada ao extremo.  
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5 CONCLUSÕES  

 

5.1  Atendimento aos objetivos e questões de pesquisa 

 

A questão norteadora desta pesquisa abordou a relação entre a construção enxuta e a 

resiliência no enfretamento da crise da COVID-19 em empresas da construção civil. 

A partir dela foi definido objetivo geral da pesquisa que consiste em analisar o quão 

resilientes foram as empresas da construção civil ante a pandemia da COVID-19, comparando 

o desempenho de construtoras com diferentes níveis de adoção das filosofias e práticas enxutas. 

Para que este objetivo fosse alcançado, foram desenvolvidos estudos de casos em três 

construtoras localizadas no estado de Minas Gerais, com diferentes graus de implementação da 

filosofia lean, ou seja, não adoção, adoção intermediária (empresa que não adota a filosofia em 

toda empresa, mas adota um elevado número de práticas e ferramentas lean) e adoção da 

filosofia em toda empresa. 

Dessa forma, foi possível verificar a existência de uma correlação positiva entre a 

filosofia enxuta e a resiliência, uma vez que a construtora que declarou aplicar a filosofia como 

um todo (Construtora 3) foi a que demonstrou maior resiliência e melhores resultados durante 

a crise da COVID-19. 

Nos casos investigados nesta pesquisa, foi possível verificar apesar do alto grau de 

aplicação da filosofia, práticas e ferramentas verificados na Construtora 3, a mesma soube 

trabalhar com certa flexibilidade durante o enfrentamento da ruptura, adotando por exemplo, 

estoques de segurança, estratégia não comum à filosofia enxuta. Adicionalmente, as 

construtoras com maior grau de resiliência investigadas nesta pesquisa são empresas de grande 

porte, possuindo mais de uma unidade produtiva e uma reservas financeiras consideráveis. 

Acredita-se que estes fatores também contribuíram para que estas construtoras pudessem 

enfrentar a pandemia com maior resiliência. Como em geral, estas características não são 

encontradas m pequenas e microempresas, os resultados obtidos nesta pesquisa poderão não ser 

encontrados em empresas de menor porte.  

 

5.2  Considerações finais 

 

De acordo com os objetivos dessa pesquisa, foram realizadas análises e considerações 

sobre a adoção da filosofia enxuta e da resiliência das empresas estudadas.  
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O primeiro objetivo específico dessa dissertação se refere a identificar e analisar o nível 

de implementação da filosofia enxuta nas construtoras pesquisadas. Através das perguntas do 

questionário foi possível: identificar o perfil das empresas e dos entrevistados, conhecer o 

sistema de gestão das construções de cada uma e verificar quais princípios, técnicas ou 

ferramentas eram empregadas, mesmo não existindo a questão cultural da filosofia enxuta 

naquela construtora. Tal ação trouxe resultados interessantes, visto que empresas que 

declararam não conhecer ou não adotar a filosofia, implementaram de forma isolada diferentes 

ferramentas. Tal fato pode ser associado a questão de que muitas das ferramentas da filosofia 

enxuta serem também ferramentas adotadas em práticas de qualidade e sustentabilidade nas 

empresas. 

O seguindo objetivo trata de apresentar os possíveis impactos da pandemia nas mesmas. 

Foram identificados possíveis áreas de impacto, e então através das respostas dos entrevistados, 

foi compilado um quadro com os diferentes impactos causados pela COVID-19. 

O próximo objetivo específico é identificar as principais estratégias e o nível de 

resiliência das empresas no enfrentamento da COVID-19. Pode-se perceber que as empresas 

adotaram estratégias diferentes em vários momentos da pandemia, como a efetivação do de 

isolamento social, seja pela suspensão de contratos de trabalho, pela adoção do home-office, 

pela organização do canteiro e outros. Foram utilizadas programações de compra diferenciadas, 

aumento das quantidades estocadas, transporte próprio, estratégias logísticas diferenciadas, 

tecnologias digitais para aumento das vendas e outros para garantir a superação da crise. 

Constatou-se que dentre as causas das paradas ocorridas nas três empresas destaca-se, além de 

problemas com fornecimento de matéria-prima, aspectos da legislação local onde cada canteiro 

estava localizado, e cada uma das empresas utilizou de técnicas diferentes para lidar com os 

problemas. 

Por fim, o último objetivo consiste em verificar se a relação entre lean e resiliência foi 

positiva ou negativa no enfrentamento da pandemia em cada construtora analisada. Baseado 

nos resultados obtidos, foi possível perceber que quanto maior a aplicação da filosofia nas 

empresas investigadas, maior foi o grau de resiliência verificado. Tal fato pode ser constatado 

ante aos números do aumento das vendas e dos novos lançamentos da Construtora 3, empresa 

que declarou adotar não somente práticas e ferramentas, mas a filosofia lean em toda empresa.  
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5.3  Limitações do estudo e direcionadores para pesquisas futuras 

 

A pandemia do coronavírus trouxe uma realidade bastante diferente para a pesquisa de 

campo. Com as restrições de circulação e a implementação do isolamento social a nível 

mundial, as empresas adotaram medidas de prevenção a disseminação da COVID-19, 

restringindo o acesso de pessoas às suas instalações e também instituindo o home-office para 

seus colaboradores.  

Além das limitações físicas, outras dificuldades inerentes a uma crise sanitária, como 

limitações orçamentárias e estruturais, foram barreiras para a realização desta pesquisa. Devido 

às medidas preventivas, o acesso às empresas ficou limitado, tornando-se um desafio a 

realização de contato com as pessoas responsáveis pela gestão das construções nas empresas. 

As visitas presenciais nos canteiros de obras também não foram permitidas pelas empresas. As 

entrevistas para aplicação dos questionários ocorreram de maneira remota, através de vídeo 

conferência com os responsáveis. Algumas empresas procuradas não retornaram os contatos 

realizados, e das que retornaram o contato, foi observada grande demora nas respostas. 

Cabe ressaltar que, devido ao tamanho da amostra, os resultados desta pesquisa não 

devem ser generalizados. Assim, sugere-se que esta pesquisa seja realizada em outras 

construtoras. Adicionalmente, conforme já mencionado, a construtora investigada nesta 

pesquisa que aplica a construção enxuta como filosofia é uma empresa de grande porte. Dessa 

forma, são necessárias pesquisas adicionais verificar também a aplicação do lean e da 

resiliência em empresas de pequeno e médio porte.  
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APÊNDICE A 

(i) Estudos teóricos e/ou conceituais 
Autores e ano 
de publicação 

Objetivo Contribuição 

Abd Jamil e 
Fathi (2016) 

Estabelecer as bases para um estudo 
empírico futuro, investigando várias 
dimensões da construção sustentável 
(SC) e construção enxuta (LC). 

Realizam uma revisão de literatura sobre conceitos 
de SC e LC, e os analisam sobre a perspectiva dos 
stakeholders da Malásia.  

Chakwizira 
(2019) 

Estabelecer a importância de 
considerar a ampliação da 
implementação de técnicas avançadas 
de construção na provisão de moradias 
de baixa renda. 
 

Com uma análise baseada na revisão crítica da 
literatura, na experiência no setor e na observação 
própria, demonstra que a pesquisa aplicada e o 
desenvolvimento de inovações habitacionais são 
críticos para melhoria na provisão de moradias de 
baixa renda na África do Sul. 

Koskela et al. 
(2019) 

Apresentar um estudo científico que 
trata dos problemas relacionados com 
a crença e o conhecimento, sua 
natureza e limitações dos modelos 
lean e tradicional. 

Revisão integrativa da literatura, que se baseia na 
descoberta de diferentes posições da teoria do 
conhecimento, a respeito das origens da 
engenharia científica e da engenharia de qualidade. 

Lucena e Mori 
(2018) 

Realizar uma análise crítica e discutir 
a eficácia das ferramentas de medição 
da filosofia enxuta nos canteiros de 
obras. 

Foram estudados os métodos de medição da 
construção enxuta criados por diferentes autores. 
Uma análise crítica de cada método de medição em 
estudo foi realizada, a fim de identificar as 
vantagens e desvantagens do uso de cada 
ferramenta. 

Mandujano et 
al. (2016) 

Analisar a literatura com a intenção de 
mostrar benefícios na aplicação da 
Lean Construction na prática real da 
Virtual Design Construction (VDC). 

Realizou-se uma ampla pesquisa e meta-análise de 
literatura que descreve aplicações reais de VDC e 

Lean Construction. 

Rojas-López et 
al. (2017) 

Apresentar em uma revisão a 
aplicação do pensamento enxuto nos 
processos na área de construção, 
ilustrados com um exemplo retirado de 
outro artigo. 

Traz os princípios, ferramentas e tipos de 
desperdícios da construção enxuta. Demonstra 
situações cotidianas da construção em que é 
possível identificar os desperdícios apresentados 
na revisão. 
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(ii) Proposição de novos métodos e modelos para tomada de decisão 

Autores e ano 
de publicação 

Objetivo Contribuição 

Bajjou e Chafi 
(2018) 

Propor um modelo original de 
entrada e saída, que visa esclarecer 
as principais bases conceituais da 
construção enxuta. 

Propõem um novo modelo com base na investigação 
de modelos já existentes (nos países Estados Unidos, 
Reino Unido, Malásia, Alemanha e Brasil), e na 
investigação de princípios e fontes de desperdício.  

Besklubova e 
Zhang (2019) 

Desenvolver uma ferramenta de 
tomada de decisão que auxilie na 
seleção de técnicas enxutas.  

Foram realizadas entrevistas em grupos focais de 
especialistas na China, Irã, Índia e Paquistão, com 
finalidade de determinar soluções para eliminação de 
desperdícios através do modelo heurístico de Clancy. 

Costella et al. 
(2018) 

Propor e avaliar um método para 
implementar os princípios de 
construção enxuta. 

Foi realizado um estudo detalhado dos princípios da 
construção enxuta e através de uma pesquisa-ação em 
uma instalação pré-fabricada de concreto armado é 
proposto modelo de 3 etapas, baseado em técnicas de 
gerenciamento de projetos. 

Erol, Dikmen e 
Birgonul (2015) 

Compreender as aplicações 
práticas da construção enxuta e 
revelar seus benefícios. 

Compara os cenários enxutos e não-enxutos através da 
simulação de Monte Carlo. Os modelos de simulação 
foram gerados através de reuniões regulares com os 
especialistas da construção. 

Gade (2016) 

Investigar até que ponto uma 
estratégia de combinação da 
construção enxuta e da 
programação linear podem ajudar a 
resolver o problema de excedentes 
de tempo e custos em construções. 

A pesquisa é dividida em duas partes e investiga o uso 
da construção enxuta. A primeira parte avalia o 
cronograma de obra elaborado por um gestor, e na 
segunda parte, é introduzida a programação linear. O 
resultado da combinação é então medido.  

Liu e Shi (2019) 

Estabelecer um sistema de controle 
de qualidade, que recebeu o nome 
de KanBIM, analisando as 
ferramentas e tecnologias 
necessárias para o sistema. 

O sistema é construído com base na combinação da 
teoria LPS e da tecnologia BIM, em que a visualização 
do processo de CQ de cada nível pode ser alcançada 
usando a tecnologia virtual de construção e simulação. 

Maradzano, 
Dondofema e 
Matope (2019) 

Destacar as ferramentas de 
construção enxuta atualmente 
usadas no mundo todo e os 
benefícios da adoção da filosofia. 

Foram identificadas ferramentas ainda a serem 
implementadas na indústria da construção da África do 
Sul. Foi então desenvolvida uma estrutura de 
implementação enxuta, que foi avaliada em um caso 
local na África do Sul.  

Moaveni, 
Banihashemi e 
Mojtahedi 
(2019) 

Revisar as teorias da filosofia 
enxuta a luz da segurança e propor 
um modelo de abordagem. 

Propõem um modelo que inclui uma nova abordagem 
da estrutura de fluxo enxuto, a fim de dar particular 
atenção à segurança em projetos de construção. 
Interpretam a segurança como um dos fatores que 
afetam o sucesso de projetos e que ela agrega valor ao 
cliente.  

Uriz, Sanz e 
Sánchez (2018) 

Apresentar um modelo que 
combina o uso da filosofia enxuta 
e o BIM. 

 Propõe um modelo para melhorar o desempenho da 
fase de design dos projetos de construção 
desenvolvidos com o BIM. O modelo foi testado em 6 
estudos de caso.  

Wu et al. (2019) 

Analisar como e em que medida as 
práticas de construção enxuta 
influenciam a segurança da 
construção. 

Apresentam então um modelo conceitual 
desenvolvido e validado usando uma abordagem de 
dinâmica de sistema. O modelo compreende quatro 
subsistemas (ambiental, equipamentos, gerenciamento 
e funcionários). Os dados foram coletados de 448 
projetos na China.  
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(iii) Estudos empíricos 

Autores e ano 
de publicação 

Objetivo Contribuição 

Brady et al. 
(2018) 

Discutir um modelo de planejamento e 
controle de produção já existente, e 
conhecido como modelo de 
gerenciamento de construção enxuta 
(Lean Construction Management) 

Através do Design Science Research aplicam 
várias ferramentas visuais de maneira sistemática 
em um projeto residencial, dois comerciais, um de 
reforma e cinco de construção de usinas. Relatam 
seus testes e refinamentos. 
 

Brioso (2015) 

Descrever as estratégias de ensino do 
Curso Lean de Gerenciamento de 
Projetos e Construção, com a intenção 
de inspirar estudiosos e profissionais.  

Analisa a eficácia da proposta de um programa de 
Treinamento em Gerenciamento de Projetos e 
Construção Enxuta, do curso de graduação em 
Engenharia Civil em universidade no Peru.  

Christensen, 
Greenhalgh e 
Thomassen 
(2019) 

Explorar o que motiva os indivíduos, 
com diferentes cargos e funções em 
um caneiro de obras, a trabalhar com a 
construção enxuta. 

Através de um questionário survey enviado a 260 
destinatários, os autores avaliam a motivação para 
trabalhar com o lean em um caso específico de um 
grande operador de infraestrutura no Reino Unido. 

Dineshkumar e 
Dhvyamenaga 
(2016) 

Avaliar a aplicação da construção 
enxuta e seus princípios em empresas 
de construção. 

Através de um estudo tipo survey, um questionário 
detalhado, foi aplicado aos gerentes de 
construções, sobre resíduos e a implementação da 
construção enxuta. A análise dos dados empregou 
o Statistical Package for the Social Scientists 
(SPSS). 

Herrera et al. 
(2019) 

Analisar os benefícios de palestras e 
jogos de aprendizado para desenvolver 
a compreensão dos alunos sobre os 
princípios de construção enxuta. 

Um estudo de caso é realizado no curso “Lean 

Construction” do Mestrado em Planejamento e 
Gestão em Engenharia Civil da Universidade 
Politécnica de Valença. Uma combinação de uma 
palestra tradicional e três jogos simples são 
aplicados.  

Khodeir e 
Othman (2016) 

Examinar a interação entre lean e 
sustentabilidade, bem como princípios 
sobre o processo de gerenciamento de 
projetos de design e construção. 

Foi utilizada uma matriz de correlação para 
verificar a interação entre os princípios de 
construção enxuta e sustentabilidade. As 
conclusões assumiram a forma de diretrizes para 
ajudar as empresas na aplicação dos princípios. 

Lehtovaara, 
Seppänen e 
Peltokorpi 
(2019) 

Examinar o desenvolvimento e a 
implementação de um processo de 
aprendizado na unidade de 
gerenciamento de design de uma 
empresa. 

Com uso do Design Science Research, o 
diagnóstico foi realizado em um empreendimento 
residencial finlandês e compreendeu uma revisão 
de literatura, entrevistas e observação ativa e uma 
intervenção no processo. 

Nguyen e 
Akhavian 
(2019) 

Avaliar a eficácia e a sinergia entre 
três conceitos de tendências na 
indústria da construção.  

Foi conduzida a análise de dados em 72 projetos 
verticais por meio de entrevistas e estudo dos 
artigos, relatórios e estudos de caso publicados. A 
análise quantitativa foi implementada utilizando 
testes de variação no desempenho do cronograma 
e de custos. 

Nowotarski e 
Paslawski 
(2018) 

Apresentar pesquisas relacionadas à 
verificação do uso de ferramentas de 
melhoria em pequenas e médias 
empresas do setor de construção  

Realizou-se uma pesquisa do tipo Survey com 217 
micro, pequenas e médias empresas da construção 
civil. Visaram coletar feedback sobre a situação 
atual do setor de construção, em termos de 
melhoria métodos, aplicação da filosofia enxuta e 
conhecimentos. 
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Saini, Arif e 
Kulonda (2017) 

Investigar os fatores críticos de 
sucesso (CSFs) associados à 
efetividade da transferência e 
compartilhamento do conhecimento 
em um processo de construção. 

 O estudo identifica dez fatores que iniciam a 
transferência e compartilhamento de 
conhecimento tácito, validados através de estudo 
quantitativo.  

Sahan et al. 
(2017) 

Identificar os tipos de desperdícios na 
construção, nível de uso de 
ferramentas da construção enxuta, 
estágios da aplicação de métodos lean 
e os benefícios da filosofia. 

Foi realizado um questionário estruturado com 282 
profissionais da construção. Após a análise dos 
dados coletados por meio da pontuação média e do 
teste.  

Zhang, Chen e 
Suo (2017)  

Identificar as variáveis que afetam o 
fluxo de trabalho na construção civil e 
a relação entre elas. 

Um conjunto de técnicas enxutas é proposto e 
sugerido para apoiar o processo de criação de 
conhecimento. Em seguida, os autores 
demonstram especificamente como essas técnicas 
se encaixam no processo. Um questionário foi 
realizado na pesquisa para testemunhar as 
premissas posteriormente apresentadas. 

Zhang e Chen 
(2019) 

Estabelecer uma ligação entre técnicas 
de construção enxuta e gestão do 
conhecimento.  

Através do uso de questionários, foram 
encontradas vinte variáveis que afetam a 
confiabilidade do fluxo de trabalho pela revisão da 
literatura. Um conjunto de técnicas enxutas é 
proposto e sugerido para apoiar o processo de 
criação de conhecimento.  
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APÊNDICE B  

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Eu, Isaías Simeão, aluno de mestrado do Departamento de Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), venho através deste documento apresentar a 

proposta de pesquisa a ser realizada na empresa. 

O escopo do trabalho é a verificação da viabilidade aplicação da construção enxuta (lean 

construction) em empresas fornecedoras e prestadoras de serviço do setor da construção civil. 

A construção enxuta é uma filosofia de gestão, que é fundamentada no Sistema Toyota de 

Produção, e apresenta princípios, técnicas e ferramentas para a redução contínua de 

desperdícios e aperfeiçoamento do processo produtivo. Através da sua aplicação, é possível 

aumentar a competitividade da empresa, diante de cenários cada vez mais competitivos. 

Definido o tema principal da pesquisa, é realizada uma revisão bibliográfica sobre os 

principais tópicos da construção enxuta, para a criação de um plano de sustentação 

argumentativo que dará embasamento teórico e poderá servir para comparação com resultados 

a serem obtidos a no trabalho em desenvolvimento. Feito isso, é definido o método de pesquisa, 

que neste caso consistirá em um estudo de caso. As principais ferramentas de pesquisa serão 

questionários, aplicados a diversos colaboradores, com finalidade de evidenciar desperdícios, 

identificar possíveis ferramentas já utilizadas e as possibilidades de sua aplicação. 

Para realização deste estudo de caso, destaca-se que sua empresa foi escolhida, por ser 

o concreto usinado um produto de larga utilização na construção civil, e pela empresa ser 

altamente representativa na atuação no setor. 

Sobre as entrevistas, elas seguirão um roteiro semiestruturado, com perguntas chave a 

serem realizadas pessoalmente com os principais elementos da empresa, nas áreas de produção, 

logística e gestão, além da realização de visitas para observação do processo da empresa. A 

duração média prevista é de uma hora, e as informações coletadas respeitarão todo o segredo 

industrial da empresa, com o tratamento sigiloso dos dados. 

A contribuição da empresa será de grande valia para unificação da teoria e da prática da 

construção enxuta, sendo de grande utilidade para empresas e muito importante para a 

comunidade acadêmica. 
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Informo que todas as atividades serão orientadas pela Prof.ª Dr.ª Karine Araújo Ferreira, 

e que os dados serão utilizados especificamente para a finalidade acadêmica. 

Por fim, me prontifico a prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, e solicito 

que seja firmado o termo de autorização de pesquisa, a ser apresentado à banca de avaliação em 

momento oportuno. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 
Isaias Simeão 
Pesquisador 

isaias.simeao@aluno.ufop.edu.br 
32 99809 3740 

 

_______________________________ 
Karine Araújo Ferreira 

Orientadora 
karine@ufop.edu.br 

31 99462 2408 
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APÊNDICE C 

 

Questionário de pesquisa 

 

Empresa: ________________________________________     Data: _______________ 

 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO  

 

Entrevistado: _____________________________________    Setor: _______________ 

Posição na empresa: _______________________________ Tempo na empresa: ______ 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

1. Ano de Fundação: ______________________ 

 

2. Quais atividades são realizadas por sua empresa? 

(     ) Construção de edifícios:  

compreende a construção de edifícios para usos residenciais, comerciais, industriais, agropecuários e públicos. 

(     ) Obras de infraestrutura:  

compreende a construção de auto-estradas, vias urbanas, pontes, túneis, ferrovias, metrôs, pistas de aeroportos, 

portos e redes de abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto, instalações industriais, redes 

de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de eletricidade, instalações esportivas, etc. 

(     ) Serviços especializados para a construção: 

compreende a execução de partes de edifícios ou obras de infra-estrutura, tais como: a preparação do terreno para 

construção, a instalação de materiais e equipamentos necessários ao funcionamento do imóvel e as obras de 

acabamento. 

 

3. Qual o número de funcionários diretos e indiretos da empresa? 

______________________________________________________________________ 

 

4. Quantos canteiros de obras estão em andamento no momento? 

______________________________________________________________________ 
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5. Qual a região de atuação da empresa? 

______________________________________________________________________ 

 

6. Qual a produção média anual da empresa? 

______________________________________________________________________ 

 

7. Qual o faturamento anual da empresa? 

______________________________________________________________________ 

 

8. A empresa possui alguma certificação? 

______________________________________________________________________ 

 

GESTÃO DAS CONSTRUÇÕES E LEAN CONSTRUCTION 

 

9. Como é realizada a gestão das construções (planejamento de obras na sua empresa)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Como se dá a gestão de estoques de matérias-primas e insumos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. A empresa utiliza métodos para redução de perdas / desperdícios? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Caso a empresa adote a filosofia lean construction, relatar sobre o processo de 

implantação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Abaixo seguem algumas perguntas sobre gestão da construção e princípios da 

construção enxuta. Classifique a realização da prática na sua empresa em uma escala de 
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1 a 5, sendo 1 para não aplicação do princípio e 5 para a ampla aplicação em toda a 

empresa. 

 

 

Princípios Fonte de evidências 1 2 3 4 5 

Reduzir a parcela de 

atividades que não 

agregam valor: 

É realizada a classificação, mensuração e registro dos 

desperdícios na empresa? 
    

 

Existe alguma técnica para análise do que é valor para 

o cliente? 
    

 

A entrega de insumos e matérias primas ocorre de 

maneira just-in-time? 
    

 

Aumentar o valor da 

saída ou produto: 

O cliente é envolvido nas etapas de desenvolvimento 

do produto? 
    

 

Os feedbacks fornecidos pelos clientes são analisados 

e refletem em melhorias do processo? 
    

 

Existe programa ou política de qualidade 

implementados nos processos da empresa? 
    

 

Reduzir a variabilidade: 

Existem procedimentos padrão formalizados 

divulgados para as atividades da empresa? 
    

 

A construtora possui índices para avaliar o 

desempenho sobre a qualidade do produto ou serviço 

ofertado? 

    

 

Existem dispositivos de poka-yoke (prevenção de 

falhas) no canteiro de obras? 
    

 

Reduzir o tempo de 

ciclo: 

 Os tempos de realização das atividades e os ciclos de 

produção são conhecidos? 
    

 

Existem documentos estratégicos que registram o 

sequenciamento das atividades e operações? 
    

 

Existe a preocupação em manter pequenos estoques na 

obra com alta rotatividade? 
    

 

Simplificar minimizando 

o número de passos, 

peças e ligações: 

Os projetos e a estrutura física preveem o uso de 

gabaritos, itens modularizados ou pré-montados que 

facilitem os processos dentro do canteiro de obras? 

    

 

Existem mecanismos para desenvolver funcionários 

multifuncionais e equipes polivalentes? 
    

 

Os processos são descentralizados, cada setor tem a 

autonomia de tomar suas próprias decisões? 
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Aumentar a flexibilidade 

da saída: 

O quanto a empresa permite que o cliente flexibilize o 

projeto (forma de financiamento, no design do produto 

ou no tipo de material aplicado)? 

    

 

O processo construtivo permite a flexibilização do 

produto, rapidamente, sem grandes ônus para a 

produção? 

    

 

A flexibilização é possível em qualquer momento 

durante a execução do projeto? 
    

 

Aumentar a 

transparência do 

processo: 

Existe elaboração de um plano de longo prazo 

transparente para todos os setores? 
    

 

São usados dispositivos visuais como quadros 

informativos e sinalização orientativa nas áreas de 

produção, para orientar a execução de tarefas? 

    

 

Existem sistemas de comunicação eficientes na obra 

como Andon, Kanban e rádios? 
    

 

Focar no controle no 

processo global: 

Os planejamentos de curto, médio e longo prazo são 

plenamente cumpridos? 
    

 

Existe um controle eficiente sobre a produtividade dos 

operários, dos terceirizados e também do desempenho 

dos fornecedores? 

    

 

Há controle rigoroso sobre o orçamento das obras da 

construtora? 
    

 

Construir a melhoria 

contínua no processo: 

Existe algum programa de melhoria contínua (Kaizen) 

devidamente implementado na empresa? 
    

 

É feita a aplicação da ferramenta do PDCA nas não 

conformidades identificadas? 
    

 

As ideias dos operários são aplicadas no cotidiano da 

obra? 
    

 

Balancear a melhoria do 

fluxo de com melhoria 

de conversão: 

Há um sistema específico de controle de fluxo de 

materiais na obra? Ele é eficiente? 
    

 

Há controle sobre as disposições dos materiais no 

interior da obra? 
    

 

É eficiente a entrega de materiais no canteiro? Ela 

ocasiona paradas e atrasos? 
    

 

Benchmarking 

Existe um processo de benchmarking formalizado?      

O quanto das ideias captadas pelo benchmarking são 

implementadas na empresa? 
    

 

Há registro das melhores práticas desenvolvidas no 

canteiro de obras? 
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14. Dentre as ferramentas de gestão abaixo, assinale a opção que mais corresponde à 

empresa:  

 

 
Técnicas e Ferramentas 

Não 
conhece 

 
Conhece, 
mas não 

usa 

Usa de 
forma 

isolada em 
partes da 
empresa 

Usa em 
toda a 

empresa 

Last Planner System (LPS): mecanismo para transformar o 
que deve ser feito no que pode ser feito com base na capacidade 
de realizá-los, incorporando a abordagem “puxar”. Forma um 
inventário de trabalho pronto, a partir do qual os Planos de 
Trabalho Semanais podem ser estipulados, a curto prazo. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

BIM: cria modelos computacionais contendo geometria e 
dados precisos necessários para apoio às atividades de 
construção, fabricação e aquisição por meio das quais a 
construção é realizada.  

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Cinco S (5S): cinco conceitos para melhorar o ambiente de 
trabalho: utilização, organização, limpeza, padronização e 
autodisciplina. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Mapeamento de fluxo de valor: visualização gráfica do fluxo e 
dos processos do início ao fim. (    ) (    ) (    ) (    ) 

Poka-Yoke (Sistema a Prova de Falhas): mecanismo que 
auxilia trabalhadores a evitar erros (montagem incorreta, 
escolha de peça errada, etc.), buscando zero defeitos. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Gestão Visual: práticas comuns como a utilização de quadros 
digitais, sinais de segurança, painéis gráficos e outros 
indicadores de desempenho. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Just in Time (JIT): redução de estoques, adquirindo produtos 
somente na hora e na quantidade necessária. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Kanban: ferramenta de controle visual, que autoriza o início da 
produção ou a retirada de itens do sistema produtivo e garante 
que o sistema produza somente o necessário, na hora e na 
quantidade necessária. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Trabalho Padronizado: padronização de atividades ou 
procedimentos dos trabalhadores em um processo de produção. (    ) (    ) (    ) (    ) 

Reuniões diárias com a equipe: reuniões diárias com o 
objetivo de envolvimento dos funcionários. (    ) (    ) (    ) (    ) 

Estudos de primeira execução: execução experimental de um 
processo com um objetivo final específico para decidir os 
melhores meios, estratégias, sequenciamento, entre outros para 
realizá-lo 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

 

15. A empresa faz o uso de outras técnicas ou ferramentas que não foram citadas na relação 

acima? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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RESILIENCIA E ENFRENTAMENTO DA COVID 19 

 

16. Quais as maiores dificuldades enfrentadas pela empresa com a pandemia e quais as 

principais medidas adotadas para seu enfrentamento? Houve interrupção de atividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. O abastecimento de matéria-prima foi um fator crítico no enfrentamento da COVID? 

Relate como a empresa atuou em relação a este critério? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Houve dificuldade de transporte de insumos e/ou matérias-primas? Como isso afetou a 

empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Houve dificuldade de mobilidade dos trabalhadores, ou até mesmo indisponibilidade 

destes (absenteísmo)? Como isso afetou a empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Dentre os fatores descritos abaixo, quais estão presentes na sua empresa (quantificar 

quanto possível)? Assinale de 1 a 5 para o quanto esse fator contribuiu para o 

enfrentamento do COVID-19, sendo 1 nenhuma contribuição e 5 alta contribuição. 
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Dimensão ou fator de 
resiliência 

Indicador de resiliência 
Evidenciado/ 
Quantitativo 

1 2 3 4 5 

Flexibilidade: capacidade 
de mobilizar recursos 
rapidamente quando 
necessário 

Várias fontes de fornecimento 
para mesma matéria prima ou 
insumo 

 
  

   

Flexibilidade de contrato com 
fornecedores 

 
  

   

Design de produto modular       

Capacidade: 
disponibilidade de 
recursos para permitir a 
produção contínua 

Capacidade de reservas / 
buffers de estoque de matérias-
primas. 

 
  

   

Instalações de backup de dados       

Redundância de equipamentos       

Eficiência: capacidade de 
produzir resultados com 
recursos mínimos 

Eliminação de desperdícios       

Produtividade do trabalho       

Redução da variabilidade do 
produto 

 

  

   

Visibilidade: 
Conhecimento do status 
dos recursos operacionais 
atuais e do meio ambiente 

Produtos, ativos, visibilidade de 
pessoas 

 
  

   

Reuniões de inteligência de 
negócio 

 
  

   

Intercâmbio de informações       

Adaptabilidade: 
Capacidade de modificar 
as operações em resposta 
a interrupções ou 
oportunidades 

Redirecionamento rápido de 
mão de obra ou equipamentos 

 
  

   

Aprendizados com a 
experiência e gestão do 
conhecimento 

 
  

   

Condução de processos em 
paralelo ao invés de em série 

 
  

   

Antecipação: Capacidade 
de detectar potenciais 
eventos futuros 
perturbadores 

Gerenciamento de riscos       

Previsão / análise preditiva       

Monitorando os sinais de alerta 
precoce 

 
  

   

Dispersão: 
Descentralização de 
recursos e clientes 

Tomada de decisão distribuída       

Capacidade distribuída e ativos       

Descentralização de recursos-
chave 

 
  

   

 

21. A empresa possui outros fatores de resiliência que não foram citados na relação acima? 

Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


