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RESUMO 

 

O setor da construção no Brasil é caracterizado pela intensa concorrência entre as empresas e 

pela ineficiência de seus processos internos. Nesse contexto, a Lean Construction (LC) é 

considerada uma alternativa para aprimorar a gestão de empresas desse setor, ao melhorar a 

produtividade, reduzir desperdícios, aumentar o controle sobre o cronograma dos projetos e 

reduzir o impacto dessa indústria ao meio ambiente. Entretanto, apesar das vantagens da LC e 

da existência de frameworks disponíveis na literatura para facilitar sua implantação, o seu uso 

ainda é baixo nas empresas do setor devido a diversas barreiras, tais como: alto custo de 

implementação das técnicas, falta de conhecimento das técnicas e ferramentas da LC, falta de 

qualificação e resistência às mudanças. Adicionalmente, verificou-se que a maioria destes 

frameworks focam em partes específicas da implantação da LC, como eliminação de 

desperdícios ou avaliação do nível de maturidade da LC. Assim, o objetivo desta dissertação é 

elaborar um framework integrativo para facilitar a adoção da LC em empresas da construção 

civil.  Para isso, o método utilizado é composto de duas etapas, uma analítica e outra empírica.  

Na primeira etapa, foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre o tema nas bases de 

dados Web of Science, Scopus, Science Direct, ACM Digital Library, Engineering Village e 

IGLC. Como resultado desta etapa, 474 artigos foram analisados, sendo selecionados doze 

artigos contendo frameworks e modelos conceituais sobre a adoção da LC. Baseado na análise 

e comparação destes trabalhos, um framework conceitual foi proposto nessa etapa. Na segunda 

etapa, foram realizados workshops com profissionais de duas empresas do setor da construção, 

que utilizam a LC, para avaliação e melhoria do framework conceitual proposto. Baseado nessa 

avaliação, o framework teórico foi analisado e validado, dando origem ao framework adaptado, 

sendo apresentado ao final desta pesquisa.    

 

 

 

 

Palavras-chave: Lean construction, Construção enxuta, Construção civil, Frameworks. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The construction sector in Brazil is characterized by the intense competition between companies 

and the inefficiency of their internal processes. In this context, Lean Construction (LC) is 

considered an alternative to improve the management of companies in this sector, by improving 

productivity, reducing waste, increasing control over the project schedule and reducing the 

impact of this industry on the environment. However, despite the advantages of LC and the 

existence of frameworks available in the literature to facilitate its implementation, its use is still 

low in companies in the sector due to several barriers, such as: high cost of implementing the 

techniques, lack of knowledge of the techniques and LC tools, lack of skills and resistance to 

change. Additionally, it was found that most of these frameworks focus on specific parts of the 

LC implementation, such as waste elimination or assessment of the LC maturity level. Thus, 

the objective of this dissertation is to develop an integrative framework to facilitate the adoption 

of LC in construction companies. For this, the method used is composed of two stages, one 

analytical and the other empirical. In the first stage, a systematic review of the literature on the 

subject was carried out in the Web of Science, Scopus, Science Direct, ACM Digital Library, 

Engineering Village and IGLC databases. As a result of this step, 474 articles were analyzed 

and twelve articles containing frameworks and conceptual models on the adoption of LC were 

selected. Based on the analysis and comparison of these papers, a conceptual framework was 

proposed at this stage. In the second stage, workshops were held with professionals from two 

companies in the construction sector, which use the LC, to evaluate and improve the proposed 

conceptual framework. Based on this evaluation, the theoretical framework was analyzed and 

validated, giving rise to the adapted framework, being presented at the end of this research. 

 

Keywords: Lean construction, Civil construction, Frameworks 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o tema da dissertação e seu contexto, bem como o problema de 

pesquisa a ser analisado, os objetivos e a justificativa para a realização deste trabalho. Por fim, 

é descrita a estrutura que apresenta como esta dissertação foi organizada.  

 

1.1 Contextualização  

Não obstante sua importância econômica e social, o mercado da construção civil 

brasileiro atualmente passa por uma crise motivada principalmente pela estagnação econômica 

em que se encontra o país e pelo excesso de lançamentos imobiliários que aumentaram a oferta 

em relação à demanda (ANDRADE; HIPPERT, 2020). Adicionalmente, com a crise provocada 

pelo novo Coronavírus, o setor da construção civil brasileiro atingiu, nos meses de março e abril 

de 2020, o menor patamar da série histórica da pesquisa do nível de atividade do setor (CNI, 

2020). Apesar desse setor ter iniciado uma forte recuperação, a partir de maio de 2020, essas 

variações bruscas podem provocar a falência de empresas que não possuem um sistema de 

gestão eficiente.  

Além de fatores externos, a indústria da construção vem enfrentando, ao longo dos anos, 

problemas operacionais internos, tais como: altos índices de desperdício; condições de trabalho 

inseguras; ineficiência (TEZEL; NIELSEN, 2013). Estudos realizados no Reino Unido 

indicaram que na indústria da construção: 30% da construção é retrabalho; a eficácia potencial 

de trabalho está entre 40-60%; e a perda de materiais é de, no mínimo, 10% do total (SINGH; 

KUMAR, 2020). Assim, novos modelos de gestão tornaram-se cada vez mais necessários 

devido às atuais condições de mercado caracterizadas por mudanças tecnológicas cada vez mais 

intensas, crescentes requisitos regulatórios, baixo financiamento e clientes cada vez mais 

exigentes e criteriosos quanto a qualidade dos produtos do setor (ANDÚJAR-MONTOYA et 

al., 2020). Nesse sentido, as empresas têm buscado métodos de gestão mais eficientes, como a 

construção enxuta, ou do inglês, Lean Construction (LC).  

A LC, surgiu a partir da aplicação e adaptação dos conceitos e princípios oriundos do 

Sistema Toyota de Produção (STP) à indústria da construção. A LC é uma filosofia orientada 

para a gestão da produção da construção, cujo foco é a redução de desperdícios, aumento de 

valor para o cliente e melhoria contínua. Essa filosofia de gestão tem demonstrado efetividade 

na melhoria do desempenho da indústria da construção ao aumentar a produtividade, o controle 
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sobre o cronograma do projeto e contribuir para redução dos efeitos danosos da indústria da 

construção ao meio ambiente (SARHAN et al., 2020; ASLAM; GAO; SMITH, 2020). Já para 

Li, Fang e Wu (2020), a LC se inspirou na Produção Enxuta (Lean Production - LP), cujo 

objetivo é a eliminação de todas as formas de desperdício e concomitantemente a promoção da 

melhoria dos processos das empresas da construção. 

Apesar das diversas vantagens, a adoção da LC ainda é muito baixa no Brasil. Uma 

pesquisa divulgada em 2019 pela Confederação Nacional da Indústria – CNI (2019) com 443 

empresas do setor da construção civil, concluiu que a LC ainda tem uso limitado na gestão das 

empresas do setor da construção brasileiro. O uso (de forma isolada ou completa) das quinze 

técnicas Lean selecionadas na pesquisa da CNI está distribuído da seguinte maneira nas 

empresas investigadas: 19% não usam nenhuma; 39% usam de uma a três técnicas; 31% usam 

de quatro a nove técnicas; e apenas 12% usam de dez a quinze técnicas. Além de possuir uma 

baixa aplicação entre as empresas, geralmente, essas técnicas são utilizadas apenas em partes 

específicas da empresa ou em partes do seu processo produtivo. Para Khaba e Bhar (2017), 

dentre os obstáculos para adoção da filosofia enxuta nas construtoras pode-se destacar a falta 

ou pouco conhecimento de como adotar essa filosofia.  

Assim, acredita-se que modelos teóricos e frameworks disponíveis na literatura sobre a 

LC poderiam ser de relevante importância para auxiliar e/ou facilitar as empresas na adoção da 

filosofia enxuta. Esses frameworks, também conhecidos como modelos para adoção da LC, são 

processos sistemáticos utilizados na implantação da filosofia enxuta que fornecem diretrizes 

para a aplicação de estratégias, visando o controle proativo do desempenho de projetos da 

construção (KASIRAMKUMAR; INDHU, 2016; SARHAN et al., 2020). 

Apesar de alguns frameworks para implantação da LC terem sido desenvolvidos e 

publicados ao longo dos anos, foi possível perceber, em uma análise prévia, que a maioria destes 

focam em partes específicas do processo de implantação, tais como eliminação de barreiras à 

adoção da LC, avaliação do nível de maturidade da LC, dentre outras etapas de adoção da 

filosofia. Portanto, é de suma importância a realização de uma revisão da literatura internacional 

disponível, para a identificação e análise destes frameworks, assim como de suas principais 

características, objetivos e aplicações. Adicionalmente, acredita-se que um framework 

integrativo, baseado nos frameworks identificados, possa incentivar a adoção da LC pelas 

empresas do setor da construção civil. Assim, fundamentado nesses pressupostos, a questão 
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norteadora desta pesquisa é: “Como seria a configuração de um framework integrativo para 

auxiliar as empresas na adoção da LC?” 

 

1.2 Objetivos 

Com o propósito de responder à questão norteadora desta pesquisa, esta dissertação tem 

como objetivo geral propor um framework integrativo que possa auxiliar na adoção da LC em 

empresas da construção civil.  

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: 

- Identificar os principais frameworks para implantação da LC disponíveis na literatura, 

analisando seus principais objetivos, características e etapas da implantação da LC 

abordadas; 

- Propor um framework conceitual para a implantação da LC em empresas da construção 

civil; 

- Avaliar e adaptar o framework conceitual proposto, após workshops realizados com 

consultores e construtoras que adotam a filosofia LC. 

   

1.3 Justificativa 

A construção civil é vista como um dos setores mais importantes da economia brasileira, 

pois além de contribuir com 3,3% do PIB (CBIC, 2021b), é considerada um termômetro do 

crescimento econômico e da geração de empregos. Em 2019, a população ocupada no Brasil 

era de 94,6 milhões de pessoas (EBC, 2020), e desse total, 6,74 milhões trabalhavam no setor 

da construção (CBIC, 2020b), representando 7,12% da população ocupada no país. Somente 

em 2020, ano do início da pandemia de COVID-19, o setor da construção foi responsável pela 

criação de 112.174 novas vagas com carteira assinada (CBIC, 2021a). Adicionalmente, o setor 

da construção se destaca por criar oportunidades de trabalho para uma faixa da população com 

baixa escolaridade e pouca qualificação profissional (SEBRAE, 2016).  

Entretanto, conforme citado anteriormente, a indústria da construção enfrenta vários 

desafios internos e externos ao setor. Adicionalmente, os modelos tradicionais, adotados pelas 

empresas do setor, já não respondem de maneira adequada a esses desafios. Nesse cenário, a 

filosofia LC surge como alternativa para enfrentar esses problemas.  
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A LC, quando aplicada de maneira correta, proporciona vários benefícios, tais como: 

diminuição de desperdícios, redução de custos, aumento da qualidade e da produtividade, 

melhoria na saúde e nas condições de trabalho das pessoas envolvidas nos processos das 

empresas da construção (KOSKELA, 1992; ISATTO et al., 2000; FORMOSO, 2009; 

OGUNBIYI; GOULDING; OLADAPO, 2014; BABALOLA; IBEM; EZEMA, 2019). Não 

obstante os benefícios, poucas empresas adotam a LC, principalmente, devido ao alto custo de 

implementação das técnicas, a falta de conhecimento das técnicas e ferramentas, a falta de 

qualificação e a resistência às mudanças (CNI, 2019). 

Nesse sentido, esta pesquisa justifica-se pelo seu potencial de contribuição para o 

aumento do conhecimento sobre a LC e por, segundo Muñoz-La Rivera et al. (2020), a LC ser 

uma das três tendências metodológicas na indústria da construção civil, junto com o Building 

Information Modeling (BIM) e o Integrated Project Delivery (IPD).  Adicionalmente, Albalkhy 

e Sweis (2021) abordam diversas barreiras a adoção da LC, quais sejam: pouca compreensão 

das necessidades dos clientes;  resistência dos funcionários à mudança e medo de práticas 

desconhecidas; falta de consciência e compreensão da LC; falta de um filosofia e planejamento 

de longo prazo; falta de identificação e controle de desperdícios, administração inadequada das 

informações necessárias para gerar um ciclo de aprendizagem e tomar ações corretivas, baixo 

nível de educação dos funcionários, dentre outras .  

Neste sentido, espera-se que este trabalho possa contribuir na aplicação da LC nas 

empresas do setor, bem como reduzir essas barreiras.  

 

1.4 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação foi estruturada em 5 capítulos, conforme mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Estrutura da dissertação 

   
Fonte: Elaborado pelo autor 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, será apresentada uma breve revisão bibliográfica sobre as principais 

características da indústria da construção civil, do Sistema Toyota de Produção (STP), da Lean 

Production (LP) e da Lean Construction (LC).  

 

2.1 Indústria da construção civil 

A globalização trouxe um aumento de competitividade nas empresas seriadas. 

Entretanto, esse impacto não foi sentido imediatamente na construção civil e, portanto, as 

empresas desse setor não necessitaram realizar, pelo menos a princípio, uma transformação 

radical nas suas estruturas operacionais e administrativas (VIEIRA, 2006). Porém, com o 

decorrer dos anos, a competitividade neste setor aumentou e novas estratégias de gerenciamento 

da produção, como por exemplo a LP, tornaram-se atraentes para as empresas da construção 

civil.  

Historicamente, segundo Vieira (2006), as construtoras brasileiras sempre priorizaram 

aspectos técnicos, como os projetos arquitetônicos e estruturais, deixando questões produtivas, 

como tecnologia, qualificação, treinamento e produtividade em segundo plano. Esse fato 

explica, em parte, o elevado percentual de retrabalho nos canteiros, o tempo ocioso, o atraso 

nas entregas, dentre outros problemas relacionados ao setor. Como exemplo, pode-se citar o 

trabalho de Souza (2008), que após analisar aproximadamente 200 obras, concluiu que existe 

um desperdício de 10% nos custos dos materiais, decorrente de sua perda física. 

Adicionalmente, esse setor apresenta características bastante específicas que dificultam seu 

processo de gestão (KOSKELA, 1992; SALEM et al., 2006; BAJJOU; CHAFI; ENNADI, 

2017), quais sejam:  

 

- Projetos de natureza única: na construção, cada edifício ou instalação deve representar 

as diferentes necessidades e prioridades do cliente, que podem mudar ou não durante o 

processo de construção. Geralmente, o processo de design é o que mais é influenciado 

pelo cliente e o que mais contribui para tornar o projeto único;  

- Produção no local de entrega: na indústria da construção, o local de produção e o local 

de entrega do produto construído são o mesmo. Como consequência direta, o local de 

produção está mudando constantemente e, portanto, é necessário desenvolver novos 
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fornecedores, contratar novos colaboradores, estudar as características do terreno e do 

clima do local de produção etc.  

- Complexidade:  projetos de construção são sistemas complexos, únicos e dinâmicos. 

Geralmente, a organização de um projeto de construção é temporária, ou seja, é 

projetada e montada para um projeto específico. Essa natureza temporária aumenta a 

variabilidade e a incerteza do sistema como um todo e, portanto, a sua complexidade.  

 

Quando comparada com a indústria manufatureira, a indústria da construção, 

geralmente, se diferencia pela complexidade de seus projetos, pelas dimensões de seus produtos 

e por serem produzidos em menor quantidade. Adicionalmente, existe um número infinito de 

possíveis combinações que podem ser escolhidas com base em tradições locais, gosto pessoal 

e subjetividade, tornando a generalização uma tarefa complexa (KUDSK et al., 2013).  

O setor da construção civil envolve, além da construção, a indústria e comércio de 

materiais, serviços, máquinas e equipamentos, tendo a construção sido responsável, em 2019, 

por mais da metade (52,2%) da participação no PIB total da sua cadeia produtiva (CBIC, 

2020a), conforme é possível verificar na Figura 2. Além do aspecto econômico, existe o aspecto 

social. A indústria da construção gera mais de três milhões de empregos diretos no país 

(GOLDMAN, 2015) e proporciona oportunidades de trabalho para pessoas com baixa 

escolaridade e pouca qualificação profissional (SEBRAE, 2016). 

 

Figura 2 – Gráfico do PIB da cadeia produtiva da construção em 2019 

 
Fonte: Adaptado de CBIC (2020a) 
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Assim, apesar de seus desafios e especificidades, a construção civil ainda representa um 

setor de grande importância para a economia do país. Nesse sentido, percebe-se a importância 

da filosofia LC na gestão da construção, ou seja, a adoção de seus princípios, práticas e técnicas 

pelas empresas da construção. 

 

2.2 Sistema Toyota de Produção 

No antigo sistema americano de produção, as máquinas de uso geral eram agrupadas 

por processo e produziam uma variedade de peças separadamente que chegavam aos produtos 

acabados após considerável quantidade de trabalho, como montagens e deslocamentos.  

O primeiro a integrar efetivamente um processo de produção inteiro foi Henry Ford, que 

criou a produção em fluxo ao unir peças intercambiáveis, trabalho padrão e correia de transporte 

(LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2020). Esse tipo de produção era viável porque suas etapas 

eram alinhadas, sempre que possível, utilizando máquinas para fins específicos e medidores 

passa/não passa para fabricar e montar os componentes que vão para o veículo em poucos 

minutos e entregar componentes perfeitamente ajustados diretamente ao lado da linha. 

Entretanto, segundo Ohno (1988), ainda que esse sistema assegurasse grande fluxo de 

produção, ele possuía limitações quanto a variedade de produtos que podiam ser produzidos. 

Por exemplo, o modelo mais vendido da Ford, o modelo T, era oferecido somente em uma única 

cor e especificação.  

Enquanto os salários eram baixos, essa estratégia funcionou perfeitamente. Entretanto, 

com o aumento dos salários, as pessoas começaram a buscar novas opções de produtos, mais 

adequadas às suas necessidades e/ou desejos, trazendo dificuldades para a Ford em atender essa 

demanda (WOMACK; JONES; ROOS, 2004) e abrindo espaço para o crescimento da 

concorrência.  

Após a Segunda Guerra Mundial, algumas restrições no mercado de automóveis japonês 

demandavam a produção de pequenas quantidades de uma variedade de produtos sob condições 

de baixa demanda (OHNO, 1988) e, portanto, o sistema de produção em massa de um número 

menor de produtos não poderia ser aplicado, por ser economicamente inviável. Assim, para se 

adequar às novas demandas do mercado e as limitações financeiras da Toyota, Kiichiro Toyoda 

e Taiichi Ohno deram início ao desenvolvimento de um novo sistema de produção (STP). De 
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acordo com Shingo (2007), o objetivo do STP é a eliminação total das perdas, sendo o Just-In-

Time (JIT) e a autonomação (Jidoka) os pilares desse sistema.  

O JIT consiste em uma estratégia de produção em que cada processo deve ser abastecido 

somente com os itens necessários, no momento necessário e na quantidade necessária, ou seja, 

sem estoque ou com o menor estoque possível. Para Li et al. (2017), o JIT apresenta vários 

benefícios, tais como: redução do tempo de produção; redução do estoque de matérias-primas, 

produtos incompletos e produtos acabados; melhoria e estabilidade do fluxo de produção. 

Entretanto, Hofmann e Rusch (2017) argumentam que sua implantação não é trivial e requer 

que algumas condições sejam satisfeitas, quais sejam: o planejamento da produção precisa estar 

alinhado à demanda real; um alto nível de integração no que se refere aos fluxos de material e 

informação, uma vez que há pouco ou nenhum estoque; uma estreita coordenação entre 

fornecedores e compradores e; por último, mas não menos importante, a estratégia JIT é mais 

recomendada para produtos de alto valor que são consumidos de forma constante e previsível.  

Para coordenar o fluxo de materiais e informação, o STP utiliza um sistema de cartões 

chamado “Kanban” que é largamente adotado por empresas em todo o mundo. Entretanto, 

segundo Lage Junior e Godinho Filho (2010), o Kanban foi criado para satisfazer as 

necessidades específicas da Toyota, sendo sua utilização inadequada quando: a demanda e o 

tempo de processamento são instáveis; as operações não são padronizadas; o tempo de 

preparação é longo e existe incerteza no fornecimento de matéria-prima.  

O segundo pilar, a autonomação, é definida como automação com um toque humano e 

envolve o uso de dispositivos que param automaticamente a máquina em que está instalado, 

quando algum problema é identificado (OHNO, 1988). Seus principais objetivos são: evitar que 

produtos defeituosos sejam produzidos, eliminando a necessidade de superprodução; permitir 

que um trabalhador possa operar diversas máquinas simultaneamente, aumentando, assim, sua 

eficiência (OHNO, 1988).   

O conceito de autonomação é aplicado não só ao maquinário, mas também à linha de 

produção e aos trabalhadores, ou seja, ao surgir uma situação anormal, o trabalhador é obrigado 

a parar a linha para permitir que o problema seja investigado (DA SILVA, 2016). As paradas, 

tanto para as máquinas quanto para a linha, são sinalizadas por meio de um sistema de controle 

visual denominado “Andon”.  
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Para atingir o objetivo do STP, é necessário identificar completamente todas as formas 

de desperdício e suas causas. Para isso, Ohno (1988), identificou sete tipos de desperdício:  

 

- Desperdício de superprodução: consiste na produção e estoque de produtos sem que 

haja demanda, sendo considerada a pior causa de desperdício, pois ajuda a esconder 

outros tipos de desperdício. A superprodução pode ser utilizada para compensar 

produtos defeituosos e/ou problemas de produção (quebras de máquinas, erros de 

planejamento etc.). Shingo (1996) classifica os desperdícios de superprodução em dois 

tipos: superprodução quantitativa – ocorre quando a produção é superior à demanda, 

com consequente formação de estoques; superprodução por antecipação – ocorre 

quando um produto é fabricado antes que seja necessário.  

- Desperdício de tempo disponível: ocorre quando o fluxo de trabalho é interrompido 

por algum motivo (espera para a matéria-prima ser entregue pelo fornecedor; falta de 

sincronia entre os processos, quebra de máquina etc.) e máquinas e/ou trabalhadores 

necessitam esperar que o fluxo retorne. É considerado um desperdício porque a espera 

não agrega valor ao produto.  

- Desperdício no transporte: ocorre quando, apesar de poder ser evitado, os materiais 

são movimentados sem necessidade.  

- Desperdício no próprio processamento: consiste na execução de atividades de 

processamento que não agregam valor ao cliente ou que trazem mais valor do que o 

exigido, tais como: checagens desnecessárias, revisões excessivas ou qualidade superior 

à requisitada pelo cliente.  

- Desperdício de estoque disponível: de um ponto de vista intuitivo, a existência de 

estoques de matéria-prima, produtos em processamento e produtos acabados aparenta 

ser benéfica. Entretanto, a simples existência de estoques, além de não agregar valor 

para os clientes, implica em custos de manuseio e armazenagem. Adicionalmente, os 

estoques tornam invisíveis as ineficiências do processo, como tempos longos de 

preparação e de ciclo que aumentam o lead time.  

- Desperdício no movimento: envolve a execução de movimentos desnecessários de 

trabalhadores durante a execução de suas atividades.  
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- Desperdício na fabricação de produtos defeituosos: ocorre quando peças, 

subcomponentes e produtos acabados possuem especificações diferentes daquelas 

requeridas no projeto. O combate a esse tipo de desperdício deve ser priorizado porque 

possui potencial de gerar graves prejuízos para a empresa.  

 

Além dos sete tipos de desperdícios listados acima, Liker (2004), propôs um oitavo 

desperdício chamado “desperdício de criatividade dos funcionários” que ocorre quando a 

empresa não aplica a criatividade dos funcionários na solução de seus problemas. Isso pode 

provocar a desmotivação dos colaboradores para solucionar problemas e, portanto, tem 

implicações negativas na cultura de melhoria contínua da empresa.  

Para transmitir o conceito de três causas de desperdício que devem ser eliminadas ou 

reduzidas, são utilizadas três palavras de origem japonesa (SLACK; BRANDON-JONES; 

JOHNSTON, 2018; OHNO, 1988), quais sejam:  

 

- Muda: refere-se às atividades em um processo que, por falta de padronização ou 

racionalização dos recursos, não agregam valor à operação ou ao cliente. Portanto, 

qualquer atividade deve ser adequadamente registrada e comunicada ao responsável por 

sua execução;  

- Mura: refere-se à falta de consistência/regularidade, por exemplo, na execução de 

atividades repetitivas, que pode conduzir a uma sobrecarga periódica de pessoal e/ou de 

equipamentos. 

- Muri: em português significa absurdo, impossível ou irracional no sentido de estar 

muito além daquilo que seria considerado normal. Por exemplo, para compensar um 

atraso na produção, aumenta-se a velocidade de uma máquina muito acima do que é 

recomendado pelo fabricante, gerando produtos defeituosos e, portanto, desperdício de 

recursos.  

 

O STP é considerado a base da metodologia Lean e contribuiu para que as empresas 

melhorassem sua eficiência (SHURRAB; HUSSAIN, 2018). O conceito de Lean, conforme 

será apresentado nas próximas seções, foi inicialmente aplicado a empresas automotivas, e 

posteriormente, a outros tipos de manufatura. 
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2.3 Lean Production (LP) 

O termo Lean (enxuto) foi utilizado pela primeira vez por Krafcik (1988), em seu artigo 

“Triunfo do Sistema de Produção Enxuta”, para descrever um sistema de produção que, quando 

era comparado ao sistema de produção em massa, demandava menores quantidades de esforço 

dos operários, espaço para fabricação, investimentos em ferramentas, horas de planejamento e 

estoques. Posteriormente, esse material foi utilizado por Womack, Jones e Roos (1990) no livro 

“A máquina que mudou o mundo”, que contribuiu de maneira relevante para a disseminação 

dos princípios Lean e do Toyotismo.  

A LP é caracterizada, principalmente, pela sua capacidade de reduzir a geração de 

produtos defeituosos e por produzir uma variedade significativa de produtos com alto valor para 

o cliente (WOMACK; JONES; ROOS, 2004).  

 Para explicar o que seria o pensamento enxuto, Liker e Meier (2007) propuseram o 

Modelo de 4 Ps (Philosophy, Process, People and partners, Problem solving): 1) Philosophy 

(filosofia) – representa a filosofia de longo prazo do Modelo Toyota; 2) Process (processo) – 

envolve a definição dos processos “certos” que possibilitam atingir os resultados econômico-

financeiros planejados; 3) People and partners (equipe e parceiros) – defende a ideia da 

necessidade de adicionar valor a organização, de forma contínua e sistemática, a partir do 

desenvolvimento, com foco no longo prazo, tanto das pessoas envolvidas nas melhorias como 

o de parcerias; 4) Problem solving (resolução de problemas) – direcionar a organização para 

resolver, de forma contínua e sistemática, os problemas, visando transformá-la em uma 

organização de aprendizagem.  

No mundo dos negócios, o termo “Lean Thinking” (mentalidade enxuta) começou a ser 

utilizado para referir-se a filosofia de negócios baseada no STP, cujo objetivo é analisar em 

detalhes as atividades relacionadas ao negócio e definir o que é perda e o que é valor para o 

cliente (WOMACK; JONES, 2004). As perdas (desperdícios) devem ser eliminadas e o que é 

considerado valor deve ser aumentado continuamente, sempre com o objetivo de fornecer 

produtos que possuam o máximo de valor para o cliente sem nenhum tipo de desperdício.  

Para eliminar desperdícios, Ohno (1988) classifica as atividades de um processo em: 
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- Desperdícios: são atividades que consomem recursos, mas não agregam valor ao 

produto ou serviço, por exemplo, esperar pelo término de um processo ou empilhar 

materiais parcialmente montados. 

- Trabalhos sem valor adicionado: são atividades que necessitam ser executadas, mas 

não agregam valor direto ao cliente, por exemplo, caminhar para pegar peças, operar 

botões de pressão etc. Para eliminá-las é preciso alterar parcialmente as condições de 

trabalho. 

- Trabalhos com valor adicionado: envolve atividades que mudam a forma ou a 

natureza de um produto, por exemplo, quando matérias-primas ou peças são 

transformadas em produtos para gerar valor agregado. Quanto maior for essa proporção, 

maior será a eficiência da atividade.  

 

Segundo Womack e Jones (2004), a Lean Thinking é orientada por cinco princípios 

básicos, quais sejam:  

 

- Especifique valor – o cliente é quem define o que é valor, portanto, é necessário entender 

as necessidades do cliente e expressá-las em termos de um produto específico que 

atenda a essas necessidades em um momento específico; 

- Identifique o fluxo de valor e elimine os desperdícios; 

- Alinhe as etapas restantes para criar um fluxo contínuo - as etapas de criação de valor 

devem ocorrer em sequência, fazendo com que produto flua em direção ao cliente de 

forma suave;  

- Puxe a produção com base no consumo dos clientes;  

- Recomece o processo visando perfeição no sentido de criar um produto perfeito com 

zero defeito. 

 

O Lean Thinking, apesar de ter sua origem no setor de manufatura, não ficou restrito a 

esse setor, tendo sido adaptado para outros setores, tais como: Lean Office em escritórios 

(DANIELSSON, 2013; DA SILVA et al., 2015); Lean Healthcare em hospitais (ROTTER et 

al., 2018; GODINHO FILHO et al., 2015); Lean Service no setor de serviços (SUÁREZ-
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BARRAZA; SMITH; DAHLGAARD-PARK, 2012; GUPTA; SHARMA; SUNDER, 2016) e; 

LC na construção civil, que é o foco desta pesquisa e será discutida na próxima seção.  

 

2.4 Lean Construction (LC) 

Nesta subseção são abordados os principais conceitos, princípios, ferramentas e técnicas 

da LC.  

 

Conceitos 

 Como foi explicado na subseção 2.1, a indústria da construção sempre esteve associada 

ao grupo de atividades produtivas com altos índices de desperdícios que podem provocar vários 

impactos negativos nos âmbitos social, ambiental e econômico. Ao buscar soluções e diante do 

sucesso do pensamento enxuto em eliminar desperdícios na manufatura, vários pesquisadores 

começaram a voltar a atenção para a aplicação do pensamento enxuto no setor da construção, 

mas foi uma publicação de Koskela (1992), intitulada “Aplicação da Nova Filosofia de 

Produção à Construção”, que adaptou o conceito de Lean Production para a construção civil.  

Segundo Bertelsen e Koskela (2004), a LC é uma nova maneira de entender a construção 

como sendo um tipo especial de produção. A LC refere-se à aplicação e adaptação dos conceitos 

e princípios oriundos do STP à construção, ou seja, o foco está na redução de desperdícios, 

aumento de valor para o cliente e melhoria contínua (DAVE et al., 2016; KOSKELA, 1992). 

Já para Issa (2013), a LC é uma filosofia orientada para a administração da produção da 

construção que põe em movimento os fluxos produtivos para desenvolver sistemas de controle, 

com a finalidade de reduzir desperdícios durante o processo.  

A principal diferença entre a LC e o modelo tradicional da construção é basicamente 

conceitual (FORMOSO, 2009). Segundo Koskela (1992), o modelo tradicional é baseado em 

processos de conversão de matérias-primas (inputs) em produtos (outputs), chamado de modelo 

de conversão. Esses processos podem ser decompostos em subprocessos que também são 

processos de conversão, conforme ilustrado na Figura 3. Adicionalmente, acredita-se que o 

custo total do processo pode ser reduzido ao minimizar o custo de cada subprocesso e que o 

valor de saída de um processo está diretamente associado aos custos (ou valor) das entradas 

desse processo.  
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Figura 3 – Modelo tradicional da construção 

 
Fonte: Adaptado de Koskela (1992) 

 

O problema de entender a construção a partir do modelo de conversão é que não são 

consideradas as atividades que não agregam valor ao produto. A partir dessa lacuna no modelo 

tradicional, Koskela (1992) propõe a produção como um processo de fluxo de materiais e 

informações, desde a matéria prima até o produto acabado, composto de atividades de 

transporte, espera, processamento (conversão) e inspeção. A Figura 4 mostra esse processo.  

Adicionalmente, Koskela (2000) propõe a Teoria de produção TFV (Transformação-

Fluxo-Valor), onde cada conceito foca em determinados aspectos do fenômeno produtivo: o 

conceito de transformação (processamento) naquilo que agrega valor; o conceito de fluxo nas 

atividades que não agregam valor (movimento, espera e inspeção); e o conceito de geração de 

valor no controle da produção do ponto de vista do cliente. A Figura 5 mostra a diferença entre 

a visão convencional da produção e a LC. O principal objetivo da filosofia LC é reduzir ao 

máximo as atividades que não agregam valor ao mesmo tempo em que tenta aumentar a 

eficiência das atividades que agregam valor, conforme mostrado na Figura 5.  

 

Figura 4 – Produção como um processo de fluxo 

 
Fonte: Adaptado de Koskela (1992) 
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Figura 5 – Conceito de melhoria no modelo tradicional e na LC 

 
Fonte: Adaptado de Koskela (1992) 

 

Desde o surgimento da LC com Koskela (1992), vários tipos de pesquisas foram 

elaboradas associando essa filosofia a diversos outros temas, tais como educação na LC (LEE 

et al., 2014; HERRERA et al., 2019; ALVES; MILBERG; WALSH, 2012), LC e 

sustentabilidade (OGUNBIYI; GOULDING; OLADAPO, 2014; JAMIL; FATHI, 2016; 

SAIEG et al., 2018), LC e ferramentas (ZHANG; CHEN, 2016; BAJJOU; CHAFI; ENNADI, 

2017; ANSAH et al., 2016), LC e gestão do conhecimento (ZHANG; CHEN, 2016; SAINI; 

ARIF; KULONDA, 2018), dentre outras.  

Além dos conceitos básicos, a LC apresenta princípios, ferramentas e práticas que 

norteiam a gestão dos processos da construção, conforme abordado a seguir.  

 

Princípios, ferramentas e práticas da LC 

Koskela (1992), em seu relatório técnico intitulado “Application of the New Production 

Philosophy to Construction”, enumerou onze princípios que juntos formam a base da LC, quais 

sejam: 

 

- Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor: esse princípio resume a 

essência da filosofia Lean. Segundo Koskela (1992), as atividades que consomem 
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tempo, recursos ou espaço, mas não agregam valor ao produto são maioria e devem ser 

identificadas e eliminadas. As três possíveis causas para a existência dessas atividades 

são: o desenho das organizações, a ignorância e a natureza inerente da produção.  

- Aumentar o valor do produto através da consideração dos requisitos do cliente: 

segundo Isatto et al. (2000), o conceito de valor está ligado diretamente à satisfação do 

cliente. Nesse sentido, esse princípio visa utilizar as informações sobre as necessidades 

dos clientes, internos e externos, no projeto do produto e na gestão da produção, 

aumentando assim, o valor do produto entregue ao cliente. Para isso é necessário mapear 

os processos e identificar quem são os clientes e quais são seus requisitos. 

- Reduzir a variabilidade: a variabilidade é uma característica inerente aos processos 

produtivos, mas que deve ser reduzida ao máximo. Segundo Formoso (2009), os 

principais tipos de variabilidade são: variabilidade nos processos anteriores - 

relacionada aos fornecedores, por exemplo, blocos cerâmicos com grandes variações;  

variabilidade no próprio processo - surge durante a  execução do processo, por exemplo, 

variabilidade na duração da execução de uma determinada atividade; variabilidade na 

demanda - relacionada aos desejos e necessidades dos clientes de um processo, por 

exemplo, quando um cliente de uma incorporadora solicita mudanças no projeto da 

edificação.  

- Reduzir o tempo de ciclo: o tempo de ciclo pode ser compreendido como sendo a soma 

dos tempos de movimentação, espera, processamento e inspeção (KOSKELA, 1992). O 

objetivo desse princípio é reduzir ou eliminar as atividades de fluxo e otimizar as 

atividades de conversão. O sucesso desse princípio implica em diversas vantagens, tais 

como: entrega mais rápida ao cliente; maior facilidade na gestão dos processos; redução 

da vulnerabilidade do sistema às mudanças de demanda; melhoria da estimativa de 

demandas futuras.  

- Simplificar por meio da redução do número de passos ou partes: segundo Formoso 

(2009), o aumento de atividades que não agregam valor está diretamente relacionado 

com o aumento do número de componentes e/ou passos em um processo. 

Adicionalmente, Koskela (1992) argumenta que sistemas mais simples são mais 

confiáveis e fáceis de serem operados do que sistemas complexos. O uso de elementos 

pré-moldados e equipes polivalentes são exemplos de simplificação.  
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- Aumentar a flexibilidade de saída: esse princípio refere-se à possibilidade de 

alteração das características das operações ou personalização dos produtos entregues 

aos clientes, sem aumentos significativos de custos e sem diminuir a eficiência dos 

sistemas produtivos (FORMOSO, 2009). O objetivo é garantir que as operações de 

processamento resultem em produtos que satisfaçam as necessidades dos clientes. Para 

isso, é possível: reduzir o tamanho dos lotes; reduzir o tempo de preparação e troca de 

ferramentas; usar mão de obra polivalente; adotar processos flexíveis e postergar ao 

máximo a customização do produto (KOSKELA, 1992).  

- Aumentar a transparência do processo: de acordo com Koskela (1992), o objetivo 

desse princípio é diminuir a propensão ao erro, aumentar a visibilidade de erros e 

motivar para melhorar. Para isso, são utilizadas ferramentas visuais que permitem 

reconhecer rapidamente a situação de um processo, tornando mais eficiente o processo 

de identificação e correção de falhas do sistema e, por consequência, reduzindo 

significativamente as atividades que não agregam valor ao produto.  

- Focar o controle no processo global: em sua forma tradicional, o controle está 

segmentado nas etapas do processo. Nesse modelo, a otimização global é obtida a partir 

da melhora pontual dos subprocessos. Entre as possíveis consequências, está a 

possibilidade de subotimização das atividades específicas do processo que terão 

impactos reduzidos, desprezíveis ou até negativos na otimização do processo como um 

todo (ISATTO et al., 2000). Portanto, o controle deve ser feito no processo como um 

todo. Essa perspectiva global auxilia na identificação e correção de possíveis desvios 

que poderiam provocar a queda do desempenho do processo de fluxo. Adicionalmente, 

é fundamental instituir uma autoridade para controle de todo o processo.  

- Introduzir melhoria contínua no processo: para Koskela (1992), reduzir desperdícios 

e agregar valor ao produto são atividades realizadas de forma interna, incremental, 

iterativa e continuamente. Já para Heigermoser et al. (2019), é importante fazer uma 

autorreflexão dos processos existentes e identificar oportunidades de eliminar as causas 

raízes dos problemas observados, ao invés de tentar mitigar seus efeitos. Esse princípio 

pode ser operacionalizado por meio da ferramenta kaizen, definida por um ciclo de 

quatro etapas, o modelo “Plan-Do-Check-Act” (PDCA).  
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- Balancear as melhorias nos fluxos e nas conversões: apesar dos processos de fluxo e 

de conversão terem diferentes potenciais para melhoria, como regra: quanto maior for a 

complexidade de um processo de produção, maior será o impacto da melhoria no fluxo; 

quanto mais desperdícios inerentes ao processo de produção, mais lucrativa é a melhoria 

de fluxo em comparação com a melhoria de conversão (KOSKELA, 1992). Ainda 

segundo o mesmo autor, a melhoria no fluxo e a melhoria na conversão estão 

relacionadas da seguinte forma: melhores fluxos requerem uma menor capacidade de 

conversão, implicando em um menor investimento em equipamentos; quanto maior o 

controle dos fluxos menos problemática é adoção de novas tecnologias de conversão; 

novas tecnologias de conversão podem contribuir para a redução das variabilidades, 

possibilitando a redução das atividades de fluxo. Normalmente, o potencial para a 

melhoria do fluxo é maior do que a melhoria na conversão, sendo que a melhoria do 

fluxo pode começar com investimentos menores, mas requer prazos maiores para 

apresentar resultados positivos do que a melhoria na conversão. Ohno (1988) argumenta 

que o processo de melhoria exige uma certa ordem e que sempre compensa perseguir 

agressivamente a melhoria no fluxo antes de realizar grandes investimentos em 

tecnologia.  

- Fazer benchmarking: os melhores processos de fluxo, normalmente, não estão 

disponíveis comercialmente como as tecnologias de conversão. Portanto, a empresa 

precisa encontrar os processos de classe mundial por conta própria. De acordo com 

Defeo e Juran (2015, p. 216), “o benchmarking é um processo sistemático e contínuo 

que facilita a mensuração e a comparação de desempenho e a identificação das melhores 

práticas de forma a possibilitar um desempenho superior”. Já para Isatto et al. (2000), o 

benchmarking refere-se ao processo de aprendizado a partir das práticas adotadas por 

empresas líderes no segmento de interesse ou aspecto específico da produção. Durante 

o processo de implantação do benchmarking, o autor propõe os seguintes passos: 

conhecer os próprios processos da empresa; identificar boas práticas em outras empresas 

similares; entender os princípios por trás dessas boas práticas e; adaptar as boas práticas 

encontradas à realidade da empresa.  
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Além dos princípios, ao longo dos anos, foram desenvolvidas uma série de ferramentas 

e práticas que facilitam a adoção da LC e cujas vantagens incluem redução dos desperdícios, 

melhoria da produtividade, qualidade, segurança e saúde no trabalho, entre outros benefícios 

(KOSKELA, 1992; ISATTO et al., 2000; FORMOSO, 2009).  

Vários autores propõem diferentes ferramentas e práticas da LC que apoiam a sua 

adoção. Entretanto, existem diferenças quanto à quantidade e a classificação das ferramentas e 

práticas da LC. Enquanto alguns autores apresentam apenas uma ou duas ferramentas em seus 

trabalhos, outros citam uma lista extensa, como Carvajal-Arango et al. (2019), que categorizam 

78 ferramentas e práticas aplicadas na LC.  

Revisões sistemáticas atualizadas buscaram identificar e categorizar as ferramentas e 

práticas que têm sido mais adotadas pelas empresas nos últimos anos, como as apresentadas 

por: Bajjou, Chafi e Ennadi (2017); Carvajal-Arango et al. (2019); Innella, Arashpour e Bai 

(2019); Babalola, Ibem e Ezema (2019); Ferreira, Fiuza e Oliveira (2020). Babalola, Ibem e 

Ezema (2019), por exemplo, realizaram uma revisão sistemática da literatura para identificar e 

categorizar as diferentes práticas enxutas implementadas na indústria da construção e os 

benefícios derivados delas. Um total de 32 práticas enxutas diferentes foram categorizadas, com 

destaque para: Last Planner System (LPS); Just-in-time (JIT); planejamento/programação 

puxada; reuniões diárias em grupos; engenharia simultânea; trabalho em equipe e parceria; 

gestão baseada em valor / mapeamento do fluxo de valor; gestão da qualidade total; design e 

construção virtuais; 5S. 

Uma breve definição destas e de outras ferramentas e práticas citadas nos frameworks e 

modelos para adoção da LC analisadas nesta dissertação encontram-se no Apêndice A. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Este capítulo apresenta as fases que compõem o método de pesquisa adotado. O método 

é composto por duas fases, uma analítica e outra empírica. A primeira fase envolveu uma 

Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre os frameworks relacionados à implantação da 

LC, bem como a proposição de um framework teórico para auxiliar as empresas da construção 

na adoção da LC. Na sequência, na segunda fase, foram realizados workshops com profissionais 

da área de gestão da construção para avaliação e validação, pela indústria da construção, do 

framework conceitual proposto. 

  

3.1 Fase analítica  

Nesta fase, além da revisão bibliográfica apresentada na seção 2, foi realizada uma 

Revisão Sistemática da Literatura (RSL), seguida da elaboração de um framework teórico 

integrativo.  

A RSL teve o intuito de identificar na literatura os frameworks e modelos relacionados 

à implantação da LC. A escolha da RSL justifica-se por ser uma ferramenta científica que pode 

ser utilizada para avaliar, resumir e comunicar os resultados e implicações de grandes 

quantidades de pesquisa que de outra forma seriam incontroláveis (GREEN, 2005). Segundo 

Arksey e O’Malley (2005), uma RSL normalmente se concentra em uma questão bem definida, 

ou seja, visa fornecer respostas a perguntas de uma gama relativamente estreita de estudos. Paul 

e Criado (2020), por sua vez, destacam que uma RSL pode ter várias classificações, tais como 

RSL baseada em: domínio, teoria ou método.  

Nesta pesquisa, a RSL realizada classifica-se como RSL baseada em domínio, por 

buscar a resposta para uma questão de pesquisa bem definida que visa identificar trabalhos que 

possam dar base para o desenvolvimento de um framework teórico para auxiliar as empresas da 

construção na adoção da LC. Adicionalmente, esta pesquisa é classificada como uma RSL 

visando um modelo teórico, uma vez que revisões desse tipo tem como objetivo o 

desenvolvimento de modelos teóricos e/ou hipóteses ou proposições.  

Para a operacionalização da RSL foram adotadas as cinco etapas (Figura 6) sugeridas 

por Ten Ham-Baloyi e Jordan (2016), quais sejam: definição da questão de revisão; busca na 

literatura; avaliação crítica; extração de dados; síntese de dados.  
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Na primeira etapa definiu-se as perguntas de pesquisa que orientaram a RSL: “Quais 

são os frameworks propostos na literatura para a implantação da LC?”; “Como seria a 

configuração de um framework integrativo para auxiliar as empresas na adoção da LC?” 

Na segunda etapa realizou-se o levantamento da produção científica. Para tanto, partiu-

se para a definição dos termos de busca, das bases de dados científicos e dos critérios de 

inclusão e exclusão de artigos. A escolha dos termos de busca baseou-se nos critérios de 

pesquisa adotados por Akmal, Greatbanks e Foote (2020), ou seja, as palavras-chave foram 

identificadas analisando palavras-chave em artigos da literatura sobre frameworks para a Lean 

Construction. As palavras-chave comuns foram identificadas e combinadas de diversas 

maneiras, sendo que a combinação que melhor retornou artigos foi: (“lean construction” AND 

(framework OR model OR structure OR maturity)). Para a escolha das bases de dados 

científicos realizou-se diversos testes para selecionar as que mais retornaram artigos de 

periódicos sobre o tema escolhido, quais sejam: Web of Science, Scopus, Science Direct, ACM 

Digital Library e Engineering Village. Além dos artigos de periódicos, artigos do International 

Group for Lean Construction (IGLC) também foram selecionados para esta pesquisa.  A 

consulta na base de dados de conferências do IGLC se justifica, pois, esse grupo se esforça para 

apresentar o estado da arte da pesquisa e implementação da Lean Construction. As conferências 

do IGLC são muitas vezes o local de escolha para pesquisadores e profissionais da Lean 

Construction exibirem seus trabalhos pela primeira vez e discutirem diferentes facetas da 

pesquisa e implementação da Lean Construction, tais como: métodos e ferramentas, 

estruturação de trabalho, gerenciamento da cadeia de suprimentos, aspectos humanos da 

implementação, gerenciamento de mudanças etc.  

  As buscas ocorreram nos meses de maio e junho de 2020 e limitaram-se aos títulos, 

resumos e palavras-chave de documentos publicados no período de janeiro de 1992 a maio de 

2020. 

Como resultado dessa busca, foram identificados 257 documentos na base Web of 

Science, 670 na base Scopus, 34 na base Science Direct, 28 na base ACM Digital Library, 801 

na base Engineering Village e 220 na base IGLC, totalizando 2.010 documentos, conforme 

pode ser visualizado na Tabela 1. Em seguida, aplicou-se os seguintes critérios de exclusão: 

documentos que não sejam artigos ou revisões; artigos duplicados; artigos em língua diferente 
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do inglês; artigos não disponíveis para download. Desse modo, um total de 474 artigos foram 

selecionados para a próxima etapa.  

Na terceira etapa, após a leitura dos resumos dos artigos selecionados anteriormente, 

dezesseis artigos foram identificados. Assim, procedeu-se para a leitura completa desses 

artigos, onde foram identificados doze artigos contendo frameworks para a implantação da LC.  

Na quarta etapa, foram extraídos todos os dados pertinentes aos frameworks, quais 

sejam: nome do modelo; objetivos; foco; tópicos abordados; metodologia adotada e local de 

elaboração. Esses dados, posteriormente, permitiram as análises das principais características 

dos artigos.  

 

Tabela 1 - Resultados da segunda etapa da pesquisa teórica 
Banco de dados Termo de busca Resultados 

Web of Science TOPIC: ("lean construction") AND TOPIC: (framework OR 

model OR structure OR maturity) 

Timespan: 1992-2020. 

257 

Scopus (TITLE-ABS-KEY (“lean construction”) AND TITLE-ABS-

KEY (framework OR model OR structure OR maturity)) AND 

PUBYEAR > 1991 AND PUBYEAR < 2021 

670 

Science Direct ("lean Construction") AND (framework OR model OR 

structure OR maturity) Year:1992-2020 

34 

ACM Digital Library [All: "lean construction"] AND [[All: framework] OR [All: 

model] OR [All: structure] OR [All: maturity]] AND 

[Publication Date: (01/01/1992 TO 05/31/2020)] 

28 

Engineering Village ((("lean construction") AND (framework OR model OR 

structure OR maturity)) WN KY) Year: 1992-2020 

801 

IGLC (((“lean construction”) AND (framework OR model OR 

maturity OR structure)) Year:1992-2020 

220 

                                                         Total 2.010 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na quinta etapa, houve a categorização, de acordo com os temas abordados nas revisões, 

e a sintetização dos principais resultados para a elaboração do framework conceitual desta 

dissertação. 

A Figura 6 mostra um resumo da metodologia aplicada na RSL.  
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Figura 6 – Metodologia aplicada na Revisão Sistemática da Literatura 

 
Fonte: Elaborado com base nas diretrizes de Ten Ham-Baloyi e Jordan (2016) 

 

Baseado nos artigos selecionados na revisão sistemática realizada, um framework 

teórico integrativo foi proposto. Para a elaboração de frameworks conceituais, Jabareen (2009) 

propõe sete etapas, quais sejam: 1) mapeamento de fontes de dados selecionadas; 2) leitura 

extensiva e categorização de dados selecionados; 3) identificação e nomeação de conceitos; 4) 
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desconstrução e categorização de conceitos; 5) integração de conceitos; 6) síntese, ressíntese e 

fazer com que tudo faça sentido; 7) validação do framework.  

Conforme já mencionado, nas etapas 1 e 2 (mapeamento e leitura) foram inicialmente 

identificados 2.010 artigos, e destes, em 474 artigos foi realizada a leitura do resumo, 

identificando dezesseis artigos. Em seguida, foi realizada a leitura completa desses dezesseis 

artigos, sendo selecionados doze artigos que continham frameworks relacionados a 

implementação da LC. A partir da leitura completa desses doze artigos foi possível categorizar 

os dados relativos aos frameworks identificados. Na etapa 3, utilizando os dados da etapa 2, 

ocorreu a identificação dos conceitos e características dos frameworks selecionados. Na etapa 

4, as características e conceitos identificados foram descontruídos e adequados aos objetivos do 

framework integrativo proposto. Na etapa 5, foi realizada a integração dos conceitos ao 

framework proposto. Por fim, na etapa 6, realizou-se a síntese e ressíntese da lógica (sequência 

de etapas e ferramentas da LC) do modelo desejado, no sentido de atender aos objetivos 

definidos para esta pesquisa. Como resultado desse processo, foi proposto um modelo teórico 

que é apresentado na subseção 4.1.   

A etapa de validação (etapa 7) do processo de elaboração de frameworks foi realizada 

na fase empírica, detalhada na próxima seção, por meio de workshops em empresas da 

construção civil.    

 

3.2 Fase empírica  

Nesta fase, a abordagem de pesquisa adotada foi qualitativa. Essa abordagem, segundo 

Moreira e Caleffe (2008, p.73), “explora as características dos indivíduos e cenários que não 

podem ser facilmente descritos numericamente. O dado é frequentemente verbal e é coletado 

pela observação, descrição e gravação”. 

Para coleta de dados foram realizados workshops em empresas do setor da construção 

civil. Workshop é uma “reunião de pesquisadores e/ou técnicos que dão apoio à pesquisa, em 

torno do desenvolvimento de técnicas, metodologias ou práticas que sejam úteis à condução de 

pesquisa em determinado campo” (CAPES, 2017).  

Durante a realização dos workshops foram aplicados questionários para avaliar a 

situação atual e o processo de implantação da LC nas empresas que participaram dessa pesquisa. 

Os instrumentos de coleta de dados adotados nesta etapa foram submetidos e aprovados pelo 
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Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CAAE no 

55602522.5.0000.5150).  

O objeto de estudo foi, mais especificamente, empresas que estejam inseridas na cadeia 

produtiva da construção civil como construtoras ou consultorias que implementem a filosofia 

Lean Construction. Para realização dos workshops, duas empresas foram selecionadas e 

convidadas a participar da pesquisa (uma construtora e uma empresa que presta consultoria na 

implantação do Lean), onde foram explicados os conceitos a serem implantados, propostos no 

framework integrativo, permitindo um maior interesse e engajamento dos participantes para que 

o framework aqui apresentado seja avaliado e, possivelmente, complementado com iniciativas 

adotadas pela indústria da construção e não encontradas na literatura. 

Os workshops foram conduzidos pelo pesquisador em cinco etapas. Inicialmente, foi 

realizada uma apresentação de slides em Powerpoint que contextualizasse a elaboração desse 

trabalho, objetivos da pesquisa e resultados da RSL (frameworks identificados na literatura).  

O workshop foi constituído de 5 fases:  

 

- Etapa 1 – Esclarecimento do Projeto: consiste na explicação dos principais objetivos 

da pesquisa.  

- Etapa 2 – Análise da Situação Atual: busca analisar a situação atual da empresa 

participante do workshop, reconhecendo seus desafios.  

- Etapa 3 – Implantação da LC na Empresa: tem como intuito obter uma visão geral 

de como ocorreu o processo de implantação da LC na empresa estudada. 

- Etapa 4 – Proposta do Framework Integrativo: foi apresentado o framework teórico 

proposto e suas etapas. 

- Etapa 5 – Avaliação dos Participantes: os participantes foram convidados a sugerir 

correções e melhorias no framework proposto.  

 

Os detalhes de cada fase do workshop foram apresentados aos entrevistados por meio 

de slides em Powerpoint e as sugestões dos participantes foram anotadas para posterior uso na 

composição do framework final, onde as iniciativas teóricas e aquelas sugeridas nos workshops 

foram comparadas, de acordo com o conteúdo, para possível inclusão ao framework final.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa e que foram 

divididos em duas partes. Inicialmente, na primeira parte, são apresentados os resultados da 

revisão sistemática e a proposição do modelo teórico. Já na segunda parte são apresentados e 

discutidos os resultados dos workshops realizados em duas empresas do setor da construção 

civil e o modelo adaptado.  

 

4.1 Resultados da revisão sistemática e framework proposto 

Nesta subseção, os frameworks e modelos teóricos para aplicação da filosofia enxuta 

em empresas da construção civil identificados na revisão sistemática da literatura e suas 

principais características foram apresentadas, assim como uma comparação entre eles. Baseado 

na análise desses modelos, um framework teórico integrativo foi proposto nesta pesquisa.  

 

Frameworks para implantação da LC identificados na literatura 

Conforme já mencionado, doze trabalhos, de um total de 474 analisados na RSL, 

continham modelos ou frameworks para a implantação da LC em empresas da construção civil, 

sendo suas principais características apresentadas a seguir. 

 

Framework de Serpell, Alarcón e Ghio (1996)  

Serpell, Alarcón e Guio (1996) desenvolveram um framework (Figura 7) para melhoria 

da gestão da construção e redução de desperdícios. O framework foi aplicado, com sucesso, 

durante três anos em vários canteiros de obras no Chile, por meio de serviços de consultoria e 

estudos realizados em pesquisas.  

O processo de implementação do framework envolve um diagnóstico da situação atual, 

por meio da realização de um conjunto de atividades e aplicação de ferramentas para a 

identificação e avaliação de problemas que contribuem para a geração de desperdícios na 

construção e as causas associadas a eles. Em seguida são desenvolvidas e implementadas 

soluções de curto e médio prazo para atuar sobre os fatores que causam esses problemas, tendo 

como objetivo a redução ou eliminação de seus efeitos. Por último, os resultados dessas ações 

são monitorados e avaliados, sendo que as ações corretivas e a manutenção das mudanças são 

realizadas para garantir os benefícios desejados. 
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Figura 7 – Framework de Serpell, Alarcón e Ghio (1996) 

 
Fonte: Adaptado de Serpell, Alarcón e Ghio (1996) 

 

Segundo os autores, a aplicação desse framework pode ser extensa e detalhada ou 

limitada e global dependendo dos objetivos definidos para o processo de melhoria e das 

características do processo construtivo. Por exemplo, em uma construção de quatro conjuntos 

habitacionais com taxas de construção entre 150 e 300 casas por ano, a etapa de diagnóstico do 
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framework demorou aproximadamente três meses e a etapa de implementação e 

acompanhamento de algumas das principais ações de melhoria demorou cerca de um ano. 

Por fim, os autores recomendam: preparar o pessoal de projeto para sustentar o processo 

de melhoria contínua, considerando múltiplas possibilidades de melhoria que podem ser 

encontradas em projetos de construção e; trabalhar em equipe para evitar que o processo de 

melhoria seja continuamente prejudicado pela falta de confiança e pela falta de 

comprometimento dos colaboradores.  

 

Framework de Johansen e Walter (2007) 

Johansen e Walter (2007) desenvolveram um framework conceitual (Figura 8) focado 

em avaliar a compreensão e as percepções dos princípios Lean, assim como suas tendências de 

desenvolvimento nas empresas da construção na Alemanha. A metodologia constituiu-se de 

uma análise da literatura sobre a LC, que serviu de base para o desenvolvimento do framework. 

Com base nessa análise, foram criados dois formulários de pesquisa que foram enviados para 

grandes empresas de construção alemãs. Os dados coletados foram submetidos a uma análise 

qualitativa e quantitativa que indicou pouco conhecimento e aplicação da metodologia Lean 

nessas empresas.  

 

Figura 8 – Framework de Johansen e Walter (2007) 

 

Fonte: Adaptado de Johansen e Walter (2007) 

 

O framework elaborado é composto de oito áreas nas quais os conceitos Lean podem 

ser aplicados nas empresas da construção, quais sejam: gestão, planejamento e controle, 
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comportamento, suprimentos, instalação, design, colaboração e aquisição. O estudo contribuiu 

para diminuir o gap (lacuna) entre a teoria e a prática por meio do desenvolvimento de um 

framework e para demostrar que havia uma baixa penetração dos conceitos Lean na indústria 

da construção alemã. 

 

Framework de Hofacker et al. (2008) – Modelo LCR (Rapid Lean Construction – Quality 

Rating Model – Modelo de Classificação Rápida da Qualidade da Construção Enxuta)  

Hofacker et al. (2008) desenvolveram um framework (Figura 9) com o objetivo de 

auxiliar na mensuração dos benefícios que a aplicação dos conceitos da LC proporciona às 

empresas construtoras. Esse framework destaca-se pela possibilidade de poder ser aplicado a 

todos os tipos de projetos de construção em diferentes contextos geográficos. Adicionalmente, 

sua aplicação é rápida, sendo necessária apenas uma hora de visita ao canteiro de obras e outra 

meia hora para análise e realização da avaliação.  

O modelo desenvolvido permite uma avaliação categorizada, com fácil visualização e 

interpretação dos resultados, que viabiliza a classificação de empresas quanto ao grau de 

aplicação de ferramentas Lean. O modelo possui seis categorias que devem ser analisadas em 

conjunto, quais sejam: foco no cliente; desperdícios; qualidade; fluxo de materiais; organização, 

planejamento e fluxo de informações; melhorias contínuas. Para cada categoria foram 

escolhidos pontos de avaliação, com pontuação de 0 a 6, sendo que o modelo totalizou 30 

questões a serem avaliadas.   

Após a aplicação dos questionários com as questões, é realizada a classificação da 

empresa por meio do cálculo do grau de aplicação dos conceitos da LC na empresa avaliada. 

Essa classificação foi definida como “AAA” para o nível mais elevado (de 95% a 100% da 

pontuação atingida, que significa a busca pela perfeição tanto em desenvolver a qualidade como 

na aplicação dos conceitos Lean) e “D” para o nível mais baixo (de 0% a 9% da pontuação, que 

significa baixa qualidade dos processos e do produto, baixo foco em melhorias, desperdícios 

significativos e nenhum conhecimento da filosofia Lean). A classificação foi planejada de 

forma que somente empresas que conhecessem e/ou aplicassem os conceitos da LC pudessem 

atingir o nível B e superiores (BB, BBB, A, AA, AAA) na classificação.  
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Figura 9 – Framework de Hofacker et al. (2008) - Modelo LCR 

 
Fonte: Adaptado de Hofacker et al. (2008) 

 

Framework de Al-Aomar (2012) 

Al-Aomar (2012) desenvolveu um framework (Figura 10) aplicando, simultaneamente, 

técnicas da LC e técnicas Six Sigma. O framework proposto pode ser utilizado para reduzir 

desperdícios e custos, aumentar a efetividade e melhorar a qualidade. Esse framework foi 

idealizado a partir de recomendações do Lean Project Delivery System (LPDS) desenvolvido 

pelo Lean Construction Institute, cujos principais módulos são: Lean design, Lean supply, Lean 

assembly, Lean production e Lean delivery system. A partir do LPDS, os estágios do processo 

de gestão de projeto tradicional são melhorados (velocidade e efetividade com menos 

desperdício) através da integração de técnicas Lean. Em seguida, a metodologia Six Sigma é 

integrada ao framework. Por fim, o framework foi verificado por meio de um estudo de caso 

em 28 empresas de construção de diferentes portes de Abu Dhabi.  

Primeiro, os desperdícios das empresas foram identificados e categorizados em sete 

tipos. Então, técnicas Lean foram implementadas e revisadas por meio de indicadores de 

desempenho. Ações e melhorias foram recomendadas e o ciclo de avaliação-correção foi 

realizado novamente até o fim do projeto. O estudo contribuiu no esforço para aplicação do 

Lean Six Sigma (LSS) no campo da construção. 
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Figura 10 – Framework de Al-Aomar (2012) 

 
Fonte: Adaptado de Al-Aomar (2012) 

 

Framework de Gao e Low (2014) 

Gao e Low (2014) desenvolveram um framework para a implantação dos princípios 

Lean (Figura 11) baseado no modelo Toyota Way de Liker (2004). O objetivo do estudo foi 

desenvolver um framework alternativo voltado aos conceitos básicos da LP que possam trazer 

maior clareza à LC. Para isso, vários frameworks desenvolvidos para a LC foram revisados e 

comparados por meio dos critérios: objetivo, tópicos cobertos e método de pesquisa. As 

comparações revelaram várias deficiências desses frameworks, por exemplo, não considerar as 

implicações do gerenciamento de recursos humanos.  

Assim, o modelo Toyota Way foi proposto para resolver algumas das limitações 

inerentes aos frameworks disponíveis na época de seu desenvolvimento. Esse modelo 

compreende quatorze princípios em quatro camadas, quais sejam: filosofia, processo, pessoas 

e parceiros e solução de problemas. Esse framework incorpora não só aspectos técnicos, mas 

também aspectos humanos.  
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Figura 11 – Framework de Gao e Low (2014) 

 
Fonte: Adaptado de Gao e Low (2014) 

 

Framework de Nesensohn, Bryde e Pasquire (2016) 

O framework (Figura 12) proposto por Nesensohn, Bryde e Pasquire (2016) busca 

investigar o nível de maturidade da LC nas organizações, considerando que as maduras são 

conhecidas por criar e manter seus cronogramas para projetos (HARMON, 2004). Baseados 

nesses conceitos, os autores desenvolveram um framework, denominado Lean Construction 

Maturity Model – LCMM, que permite que as organizações avaliem sua maturidade em relação 

à adoção da LC. A metodologia envolveu a revisão de publicações anteriores e a construção de 

um modelo, seguido de sua validação por meio de entrevistas individuais com três especialistas 

e de uma pesquisa Focus Group (Discussão em Grupo).  

O modelo validado é composto por onze atributos-chave, organizados em seis fatores, 

quais sejam: filosofia; liderança; aprendizado; pessoas; processos e sistema; resultados e saídas.  

O desenvolvimento do framework contribuiu para a compreensão de como a medição 

da maturidade organizacional na LC pode ser realizada usando o LCMM. Adicionalmente, o 

modelo pode ser utilizado para orientar na tomada de decisão e no apoio às escolhas de 

estratégias de implantação da LC, pois permite identificar pontos fortes e pontos fracos em 

termos de implantação da LC. Assim, as organizações têm um modelo que possibilita a 

identificação de lacunas e áreas com níveis mais elevados de maturidade em relação a algum 

aspecto da LC. 
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Figura 12 – Framework de Nesensohn, Bryde e Pasquire (2016) 

 
Fonte: Adaptado de Nesensohn, Bryde e Pasquire (2016) 

 

Framework de Khaba e Bhar (2017) 

Khaba e Bhar (2017) desenvolveram um framework (Figura 13) para identificação de 

barreiras à implantação da LC. A metodologia utilizada consistiu em uma revisão da literatura, 

seguida da aplicação de um questionário a quatorze especialistas da indústria da construção e 

onze acadêmicos com pesquisas na área da LC. Após o processamento dos dados foram 

identificadas treze barreiras chave à implantação da LC, quais sejam: diferenças culturais, 

inconsistência no apoio governamental, falta de entendimento das necessidades dos clientes, 

subcontratação do projeto, falta de reconhecimento das vantagens econômicas, falta de 

consciência e entendimento da LC, restrições financeiras, falta de planejamento para a 

qualidade, falta de consultores Lean e treinadores, falta de capacidades técnicas, falta de 

iniciativas verdes, resistência às mudanças e falta de sistemas de medição de desempenho. 

A modelagem estrutural interpretativa (ISM) foi aplicada para desenvolver uma 

hierarquia adequada e uma relação contextual entre as barreiras e, com base na força de 

direcionamento e dependência das barreiras, três grupos de barreiras foram identificados usando 

a análise de matriz de impacto cruzado – multiplicação aplicada a classificação (MICMAC). O 
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modelo pode ser descrito como uma relação estrutural de seis níveis entre as principais barreiras 

e revela que as mudanças culturais são as mais significativas, pois estão localizadas na base da 

hierarquia ISM, sendo a barreira da qual depende a eficácia da LC. 

 

Figura 13 – Framework de Khaba e Bhar (2017) 

 

Fonte: Adaptado de Khaba e Bhar (2017) 

 

 

Framework de Shurrab e Hussain (2018) 

Shurrab e Hussain (2018) propuseram um framework conceitual (Figura 14) com foco 

na avaliação do impacto de técnicas e princípios Lean na competitividade e desempenho 

econômico de médias e grandes empresas da indústria da construção.  
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Figura 14 – Framework de Shurrab e Hussain (2018) 

 
Fonte: Adaptado de Shurrab e Hussain (2018) 

 

Esse framework foi desenvolvido a partir de uma extensiva revisão da literatura que 

permitiu categorizar 21 técnicas da filosofia Lean em 6 princípios Lean essenciais, quais sejam: 

redução de desperdícios, foco no processo, foco no cliente final, melhoria contínua, relação 

cooperativa e perspectiva de sistema. A avaliação dos impactos dos princípios e técnicas Lean 

na indústria da construção, foi realizada por meio da aplicação de questionários do tipo survey 

baseados em questionários existentes, informações gerais e nos princípios (redução de 
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desperdícios, foco no processo, foco no cliente final, melhoria contínua, perspectiva de sistema, 

performance econômica e vantagem competitiva) que foram respondidos por 215 profissionais 

da construção.  

No sentido de confirmar vários aspectos desses dados, foram realizados os seguintes 

procedimentos: análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória, teste de 

confiabilidade do construto, estatística descritiva e análise de correlação. Finalmente, foi 

construída uma matriz de correlação entre as práticas Lean e o desempenho dos negócios. 

Dentre os resultados obtidos, é possível destacar o foco no processo como a prática Lean que 

possui relações mais fortes com as outras práticas Lean, pois tem uma correlação significativa 

com quatro práticas Lean e com a vantagem competitiva da empresa. A prática que tem menos 

correlação com as outras é a relação cooperativa, que foi significativamente correlacionada 

apenas à perspectiva do sistema. Os resultados também indicaram que as práticas Lean da 

construção estão mais direcionadas aos aspectos relacionados à vantagem competitiva do que 

com os relacionados ao desempenho econômico. 

 

Framework de Ankomah, Ayarkwa e Agyekum (2018) 

Ankomah, Ayarkwa e Agyekum (2018) desenvolveram um framework conceitual 

(Figura 15) para capacitação das PMEs (Pequenas e Médias Empresas) da construção com base 

no modelo Toyota Way desenvolvido por Liker (2004) e adotado como base por Gao e Low 

(2014) para o desenvolvimento de seu framework de implementação da LC.  

A metodologia constituiu-se de uma revisão sistemática da literatura sobre a adoção da 

LC em PMEs da construção. Como resultado dessa revisão, um total de 63 artigos foram 

selecionados para uma análise, cujos resultados indicaram a necessidade das PMEs de 

desenvolverem suas capacidades relativas à LC para auxiliar na redução das altas taxas de 

insucesso na implementação da LC registradas entre as PMEs e adotar plenamente a filosofia 

da LC. Assim, um framework conceitual foi desenvolvido com foco no desenvolvimento das 

capacidades das PMEs da construção em implementar a LC. 

No desenvolvimento do framework, como pode ser visto na Figura 15, o modelo Toyota 

Way de Liker (2004) foi utilizado como base e as ferramentas da LC identificadas na literatura 

foram vinculadas ao modelo. O próximo nível avalia o status e os desafios da implementação 

da LC pelas PMEs. Isso leva às necessidades de capacitação dessas PMEs. Na sequência destas 
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necessidades estão as intervenções para capacitação. Essas intervenções são consideradas a 

partir de uma abordagem de sistema com quatro níveis: individual, organizacional, industrial e 

nacional. As intervenções são levadas do nível individual para a organização, depois para a 

indústria e, finalmente, para o nível nacional. Isso conduz a políticas e planos para 

implementação da LC por essas PMEs.  

 Por fim, os autores do modelo advertem que as ferramentas e práticas da LC não devem 

ser aplicadas de forma isoladas, ou seja, devem ser implementadas de forma holística. 
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Figura 15 – Framework de Ankomah, Ayarkwa e Agyekum (2018) 

 
Fonte: Adaptado de Ankomah, Ayarkwa e Agyekum (2018) 
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Framework de Bajjou, Chafi e Ennadi (2019) 

Bajjou, Chafi e Ennadi (2019), focando na relação entre princípios e subprincípios Lean, 

desenvolveram um framework conceitual (Figura 16) para uma implantação bem-sucedida da 

LC.  

 

Figura 16 – Framework de Bajjou, Chafi e Ennadi (2019) 

 
Fonte: Adaptado de Bajjou, Chafi e Ennadi (2019) 

 

O modelo proposto é baseado em uma análise rigorosa de seis modelos relevantes da 

LC que foram projetados e testados em vários países (EUA, Reino Unido, Malásia, Alemanha 

e Brasil). O método de pesquisa envolveu uma revisão sistemática da literatura para identificar 

os princípios e subprincípios Lean mais comumente utilizados na indústria da construção. 
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Como resultado da revisão sistemática foram identificados 33 subprincípios divididos em nove 

princípios básicos (foco no cliente, suprimentos, melhoria contínua, eliminação de 

desperdícios, envolvimento de pessoas, planejamento e programação, qualidade, padronização 

e transparência).  

Segundo Bajjou, Chafi e Ennadi (2019), normalmente, o sistema de construção pode ser 

visto como um modelo de entrada e saída. A entrada é constituída por componentes necessários 

para iniciar a etapa de transformação, ou seja, as questões relacionadas ao suprimento e às 

pessoas envolvidas na obra.  

A etapa de transformação lida com questões relativas ao planejamento e controle da 

produção, padronização do processo, qualidade do produto e transparência das informações. 

Por fim, a etapa de saída é responsável por ações cujo foco é o cliente. A consciência em relação 

ao desperdício e a melhoria contínua são princípios presentes em todas as etapas e são 

responsáveis pelas informações e feedbacks que contribuem para melhorar todo o sistema. 

 

Framework de Maradzano, Dondofema e Matope (2019) 

Maradzano, Dondofema e Matope (2019) propuseram um framework (Figura 17) para 

a implantação da LC em projetos de serviços elétricos e mecânicos. Para isso, realizaram uma 

revisão sistemática da literatura sobre a aplicação dos princípios Lean na indústria da 

construção e identificaram ferramentas relacionadas a esses princípios ainda não 

implementadas na indústria da construção da África do Sul.  

A partir dos resultados da revisão sistemática da literatura, foi desenvolvido um 

framework de implantação da LC com sete passos, quais sejam:(1) compreender as práticas 

atuais de redução de desperdícios no local de construção alvo; (2) instruir os contratados sobre 

os benefícios do Lean e focar na mudança de mentalidade; (3) especificar valor; (4) identificar 

o fluxo de valor; (5) estabelecer o fluxo de trabalho; (6) adotar a produção puxada; (7) buscar 

a perfeição. Para cada passo, os autores associaram uma ferramenta Lean e o responsável por 

sua aplicação. O estudo contribuiu para a diminuição da lacuna na implantação e prática da LC. 
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Figura 17 – Framework de Maradzano, Dondofema e Matope (2019) 

 
Fonte: Adaptado de Maradzano, Dondofema e Matope (2019) 

 

Framework de Sarhan et al. (2020) 

O framework (Figura 18) desenvolvido por Sarhan et al. (2020) é focado na implantação 

da LC com vistas à melhoria dos níveis de desempenho da indústria da construção da Arábia 

Saudita. Para tanto, na metodologia foi utilizada uma pesquisa do tipo survey realizada por 

Sarhan, Olanipekun e Xia (2016), com 282 profissionais da construção, onde foram 

identificados doze fatores críticos para o sucesso na implantação da LC. Em seguida, dezesseis 

desses profissionais com mais de quinze anos de experiência foram escolhidos para fornecerem, 

cada um, sua opinião fundamentada sobre os fatores que estão mais relacionados entre si do 

que com outros fatores.  

Na elaboração do framework, foi aplicada a técnica ISM (Interpretive Structural 

Modeling – Modelagem Estrutural Interpretativa) nos resultados das análises desses 



55 

 

 

 

profissionais para gerar um modelo com as relações hierárquicas entre os diferentes fatores 

críticos que contribuem para a implantação bem-sucedida da LC. Os fatores críticos de sucesso 

revelam as ações e atividades que devem ser executadas antes da implantação da LC 

(ACHANGA et al., 2006), enquanto as inter-relações desses fatores revelam a abordagem passo 

a passo necessária para enfrentar essas ações.  

 

Figura 18 – Framework de Sarhan et al. (2020) 

 
Fonte: Adaptado de Sarhan et al. (2020) 

  

Análise dos frameworks para implantação da LC 

Nesta subseção, são apresentados os resultados da análise dos frameworks, para 

implantação da LC, propostos na literatura. No Quadro 1 é apresentada uma síntese das 
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comparações dos frameworks e modelos relacionados à implantação da LC identificados na 

RSL elaborada na subseção 3.1 (Fase analítica). Os parâmetros utilizados na análise foram: 

objetivo dos trabalhos selecionados; foco principal do modelo ou framework proposto; 

principais tópicos abordados no artigo; métodos de coleta de dados utilizados (questionários, 

estudo de caso, entrevistas) na pesquisa; local onde foram elaborados.  

Conforme pode ser observado no Quadro 1, em relação aos objetivos, os frameworks 

analisados podem ser classificados em: melhoria de performance (SERPELL; ALARCÓN; 

GHIO, 1996; SARHAN et al., 2020);  implantação de princípios, técnicas e práticas da LC (AL-

AOMAR, 2012; GAO; LOW, 2014; ANKOMAH; AYARKWA; AGYEKUM, 2018; 

MARADZANO; DONDOFEMA; MATOPE, 2019; BAJJOU; CHAFI; ENNADI, 2019); 

avaliação de princípios, técnicas, ferramentas e práticas da LC (JOHANSEN; WALTER, 2007; 

HOFACKER et al., 2008; NESENSOHN; BRYDE; PASQUIRE, 2016; SHURRAB; 

HUSSAIN, 2018); identificação de barreiras à adoção da LC (KHABA; BHAR, 2017).  

Quanto aos tópicos abordados, os principais tópicos discutidos na elaboração dos 

frameworks são: ferramentas e técnicas da LC (AL-AOMAR, 2012; SHURRAB; HUSSAIN, 

2018; ANKOMAH; AYARKWA; AGYEKU, 2018; MARADZANO; DONDOFEMA; 

MATOPE, 2019); fatores críticos de sucesso e suas relações (SARHAN et al., 2020); benefícios 

da LC (MARADZANO; DONDOFEMA; MATOPE, 2019); princípios da LC (SERPELL; 

ALARCÓN; GHIO, 1996; JOHANSEN; WALTER, 2007; GAO; LOW, 2014; BAJJOU; 

CHAFI; ENNADI, 2019);  barreiras à LC (KHABA; BHAR, 2017); maturidade das empresas 

em relação à LC (HOFACKER et al., 2008; NESENSOHN; BRYDE; PASQUIRE, 2016).  

Quanto a metodologia adotada na elaboração dos frameworks, adotou-se: survey 

(SERPELL; ALARCÓN; GHIO, 1996; JOHANSEN; WALTER, 2007; SARHAN et al., 2020); 

estudo de caso (AL-AOMAR, 2012; MARADZANO; DONDOFEMA; MATOPE, 2019); 

revisão da literatura (SERPELL; ALARCÓN; GHIO, 1996; GAO; LOW, 2014; ANKOMAH; 

AYARKWA; AGYEKU, 2018; BAJJOU; CHAFI; ENNADI, 2019; MARADZANO; 

DONDOFEMA; MATOPE, 2019); questionários (HOFACKER et al., 2008; KHABA; BHAR, 

2017; SHURRAB; HUSSAIN, 2018); entrevistas (NESENSOHN; BRYDE; PASQUIRE, 

2016).  

Os frameworks analisados foram desenvolvidos em diferentes países, sendo que alguns 

frameworks abordam a implantação da LC de uma forma mais genérica, não apresentando um 
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passo a passo para sua adoção, mas destacando perspectivas   e   dimensões   nas   quais   a 

filosofia   deve   ser implementada (JOHANSEN; WALTER, 2007; GAO; LOW, 2014; 

NESENSOHN; BRYDE; PASQUIRE, 2016; KHABA; BHAR, 2017; SHURRAB; HUSSAIN, 

2018; ANKOMAH; AYARKWA; AGYEKU, 2018; BAJJOU; CHAFI; ENNADI, 2019), 

enquanto cinco frameworks apresentam uma sequência bem definida de passo a passo para a 

adoção do framework (SERPELL; ALARCÓN; GHIO, 1996; HOFACKER et al., 2008; AL-

AOMAR, 2012; MARADZANO; DONDOFEMA; MATOPE, 2019; SARHAN et al. 2020). 

Dois frameworks associam ferramentas aos passos para implantação da LC (SERPELL; 

ALARCÓN; GHIO, 1996; MARADZANO; DONDOFEMA; MATOPE, 2019), enquanto os 

outros utilizam princípios e práticas da LC (JOHANSEN; WALTER, 2007; HOFACKER et 

al., 2008; AL-AOMAR, 2012; GAO; LOW, 2014; NESENSOHN; BRYDE; PASQUIRE, 

2016; SHURRAB; HUSSAIN, 2018; ANKOMAH; AYARKWA; AGYEKU, 2018; BAJJOU; 

CHAFI; ENNADI, 2019). Por fim, vale ressaltar que alguns frameworks podem ser de difícil 

aplicação em pequenas empresas, por sugerirem o uso de tecnologias e/ou métodos que podem 

ser de difícil adoção para essas empresas, tais como BIM, LPS e Six Sigma (AL-AOMAR, 

2012; SHURRAB; HUSSAIN 2018; BAJJOU; CHAFI; ENNADI 2019; SARHAN et al. 2020), 

enquanto o framework de Ankomah, Ayarkwa e Agyekum (2018) foi desenvolvido para PMEs.
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Quadro 1 - Comparação dos frameworks para implantação da LC 

No Autores Nome do Modelo Objetivos Foco Tópicos abordados Metodologia 
Local de 

elaboração 

F1 Serpell, 

Alarcón e 

Ghio (1996) 

Não mencionado Melhoria da construção e redução de 

desperdícios por meio de uma 

abordagem geral de resolução de 

problemas 

Melhoria do processo de 

construção 

Redução de desperdícios; 

Eliminação de atividades que 

não agregam valor; 

Efetividade das atividades de 

melhoria; Abordagem 

estruturada 

Revisão da 

literatura; 

Questionários do 

tipo survey 

Chile 

F2 Johansen e 

Walter (2007) 

Não mencionado Investigar a aplicação e o entendimento 

dos conceitos e princípios da LC 

Avaliação do nível de 

consciência sobre a LC 

Nível de consciência sobre a 

LC em oito áreas da 

organização 

Questionários do 

tipo survey 

Alemanha 

F3 Hofacker et 

al. (2008) 

LCR – Rapid Lean 

Construction-

quality Rating 

Model 

Avaliação quantitativa rápida do grau 

de aplicação de ferramentas Lean em 

um ambiente de construção 

Avaliação do grau de 

aplicação da LC 

Modelos de classificação; 

Análise qualitativa e 

quantitativa; Classificação de 

projeto; Avaliação de 

maturidade da LC de projetos 

de construção 

Questionário; 

Entrevistas 

Brasil e 

Alemanha 

F4 Al-Aomar 

(2012) 

Não mencionado Identificação e eliminação de 

desperdícios 

Implantação da LC 

focada na eliminação de 

desperdícios 

Ferramentas da LC; 

Metodologia Six Sigma 

Revisão da 

literatura; Estudo de 

caso 

Emirados 

Árabes 

Unidos 

F5 Gao e Low 

(2014) 

Não mencionado Implantação dos princípios Lean por 

meio do modelo Toyota Way  

Implantação da LC 

baseada no modelo 

Toyota Way 

Limitações dos frameworks 

atuais; Modelo Toyota Way 

Revisão da literatura Singapura 

F6 Nesensohn, 

Bryde e 

Pasquire 

(2016) 

Lean Construction 

Maturity Model 

(LCMM) 

Avaliação do grau de maturidade, em 

relação a implantação da LC nas 

empresas da construção 

Identificação do grau de 

maturidade da LC nas 

empresas 

Atributos-chave para 

avaliação de maturidade 

Entrevistas; Grupo 

focal; Estudos 

empíricos; 

Publicações  

Reino Unido 

F7 Khaba e Bhar 

(2017) 

Não mencionado Identificação e análise das barreiras à 

implantação da LC 

Barreiras à implantação 

da LC 

Identificação, classificação e 

hierarquia das barreiras à LC 

Questionários 

aplicados a 

especialistas 

Índia 
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Continuação... 

No Autores Nome do Modelo Objetivos Foco Tópicos abordados Metodologia 
Local de 

elaboração 

F8 Shurrab e 

Hussain 

(2018) 

Não mencionado Avaliação da aplicação das técnicas 

Lean, em médias e grandes empresas, 

em relação aos impactos na 

competitividade e performance 

econômica 

Avaliação das técnicas 

da LC  

Competitividade e 

desempenho econômico; 

Técnicas da LC 

Questionários 

aplicados à 

profissionais da 

construção 

Emirados 

Árabes 

Unidos 

F9 Ankomah; 

Ayarkwa e 

Agyekum 

(2018) 

Não mencionado  Desenvolvimento das capacidades das 

PMEs para adotar totalmente a LC 

Implantação da LC  LC nas PMEs; Recursos 

necessários para 

implementação da LC; 

Modelo Toyota Way; 

Capacitação para a LC  

Revisão sistemática 

da literatura 

Gana 

F10 Bajjou, Chafi 

e Ennadi 

(2019) 

Input-Output 

Model of Lean 

Construction 

Desenvolver um modelo conceitual 

para a implantação bem-sucedida da 

LC 

Implantação da LC 

utilizando um modelo 

de entrada-saída 

Modelos da LC; Princípios e 

subprincípios da LC; Input-

Output Model 

Revisão sistemática 

da literatura 

Marrocos 

 

F11 Maradzano, 

Dondofema e 

Matope 

(2019)  

Não mencionado Implantação dos princípios da LC por 

meio de suas ferramentas  

Sequência de passos 

para implantação dos 

princípios da LC 

Passos para adoção do 

framework da LC; 

Ferramentas e benefícios da 

LC 

Revisão sistemática 

da literatura; Estudo 

de caso 

África do Sul 

F12 Sarhan et al. 

(2020) 

Não mencionado Melhorar o nível de performance da 

indústria da construção por meio de um 

framework para implantação da LC 

Sequência de passos 

para implantação da LC 

Relações hierárquicas entre 

fatores críticos de sucesso 

para a implantação da LC 

Survey Arábia 

Saudita 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Proposição do framework conceitual integrativo  

Esta subseção apresenta o framework conceitual desenvolvido para a adoção da LC que 

associa passos, métodos e ferramentas, visando responder à questão de pesquisa: “Como seria 

a configuração de um framework integrativo para auxiliar as empresas na adoção da LC?”. 

O framework integrativo desenvolvido nesta pesquisa é uma tentativa de transformar as 

teorias encontradas na literatura em prática por meio de uma sequência de ações que possuem 

a intenção de facilitar a adoção da LC pelas empresas da construção civil. 

Os resultados obtidos por meio da revisão sistemática da literatura (subseção 3.1) 

permitiram identificar os trabalhos que formam a base dos conceitos elencados para a 

elaboração do framework conceitual proposto nesta subseção.  

O framework conceitual desenvolvido possui cinco etapas, conforme ilustrado na  

Figura 19, que foram elaboradas tendo como base referências relacionadas e apresentadas no 

Quadro 1. Os passos, métodos e ferramentas necessários para implantação de cada uma das 

etapas propostas são apresentados a seguir no Quadro 2. 

De modo geral, o framework proposto busca de modo contínuo e interligado promover 

a implantação da filosofia enxuta por meio de quatro etapas diretamente relacionadas à LC 

(etapas 1, 2, 3 e 4). De maneira complementar, a etapa 5 busca de modo contínuo e interligado 

avaliar o desempenho e grau de maturidade da filosofia dentro das empresas, buscando 

fomentar a melhoria operacional do processo.  

As setas azuis mostram a necessidade de um sequenciamento das etapas realizadas, bem 

como de um processo de feedback / retroalimentação dos processos realizados, indicando que 

as etapas devem ser repetidas na frequência em que forem necessárias a organização.   
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                                          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Figura 19 – Proposta de framework integrativo para adoção da LC 
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Quadro 2 – Passos, métodos e ferramentas adotados em cada etapa do framework integrativo proposto 

Etapa Passo Métodos e ferramentas 
Autores - Passo/ Autores 

- Métodos e Ferramentas 

Etapa 1 

Identifica-

ção de 

Valor e 

Diagnóstico 

da Empresa 

1. Identificar o que é valor para o cliente Mapeamento de processo, VSM, Fluxograma de processo, 5 Porquês; Pesquisas de 

qualidade; Pesquisas de satisfação dos clientes; Visualização de projetos; Sistemas de 

comunicação com clientes 

[F1; F3; F5; F6; F8; F9; 

F10; F11; F12] / [F1; F3; 

F11] 

2. Identificar as fontes atuais e futuras de 

desperdícios 

VSM; LPS; 5S; JIT; Tecnologia da informação; Gestão de descarte de resíduos; 

Questionários; Reuniões diárias rápidas; Mapeamento de processo; Fluxograma de 

processo; 5 Porquês; Pesquisas de identificação de desperdícios; Análise de dados 

estatísticos; Análise de processos de construção; Análise de sistemas de aquisição, 

armazenamento e entrega de recursos; Gráficos de balanceamento de equipes; 

Amostragem de utilização de equipamentos; Amostragem de utilização de mão-de-obra 

[F1; F2; F3; F8; F9; F10; 

F11] / [F1; F2; F3; F8; F9; 

F10; F11] 

3. Identificar as principais barreiras à LC Framework de Khaba e Bhar [F1; F7] / [F7] 

Etapa 2 

Conscienti-

zação e 

Entendi-

mento da 

LC 

1. Conscientizar e obter apoio da alta 

gerência 

Desenvolvimento de pessoas; Treinamento; Questionário para avaliar o comprometimento 

da alta gerência com a LC 

[F1; F2; F3; F7; F8; F9; 

F10] / [F3; F10] 

2. Envolver fornecedores, gerência e 

funcionários (colaboração) 

Contratos de design e contratos de construção alinhados com a LC; Sistemas de 

informações sobre projetos; Tecnologias de videoconferência; Parcerias; Treinamentos; 

Gemba Walk; 5 Porquês; Kaizen; LPS; Reuniões diárias curtas; Ferramentas colaborativas; 

Gestão da cadeia de suprimentos; JIT; Sistema puxado; Questionário (Motivação dos 

colaboradores); Empoderamento dos colaboradores 

[F2; F3; F5; F6; F7; F8; F9; 

F10; F12] / [F2; F3; F5; F8; 

F9; F10] 

3. Fornecer educação e treinamento para a 

LC (funcionários, empreiteiras, designers) 

Treinamentos; Desenvolvimento de pessoas; PDCA; Reuniões diárias rápidas; Reuniões 

de segurança; Questionário (Avaliação da educação continuada para a LC) 

[F1; F3; F5; F6; F7; F8; F9; 

F10; F11; F12] / [F1; F3; 

F5; F9; F10; F11] 

Etapa 3 

Planeja-

mento / 

Preparação 

da LC 

1. Analisar possível contratação de 

empresas que compartilhem os princípios 

da LC 

Parcerias; Planejamento puxado; Planejamento de médio prazo [F2; F4; F6; F7; F8] / [F4] 

2. Planejar e preparar a implementação das 

práticas e ferramentas da LC e novas 

tecnologias de construção 

VSM; Gestão da Cadeia de suprimentos; JIT; Gestão da qualidade total; BIM; Ferramentas 

de planejamento de curto e médio prazo; Perspectiva de longo prazo 

[F1; F2; F5; F6; F7; F9; 

F10; F12] / [F1; F2; F9; 

F10; F12] 

3. Planejar o sistema de medição de 

desempenho 

Ferramentas de coleta de dados de desempenho, análise de dados estatísticos, medição de 

custos e análise de processos de construção 

[F1; F7; F8] / [F1] 

 



63 

 

 

 

 

Continuação... 

Etapa Passo Métodos e ferramentas 
Autores - Passo/ Autores 

- Métodos e Ferramentas 

Etapa 4 

Implantação 

da LC 

1. Implementar ações para promover 

mudanças no comportamento das 

pessoas e na cultura da empresa 

Treinamentos; Trabalho em equipe; Sistema de recompensas para funcionários; Kaizen; 

Avaliação da motivação e autorresponsabilidade dos colaboradores; Melhoria da 

comunicação, da colaboração e da motivação de colaboradores; Parcerias de longo prazo; 

Seleção de pessoas 

[F1; F2; F3; F5; F6; F7; F8; 

F9; F10; F11; F12] / [F1; 

F3; F5; F9; F11] 

2. Adotar uma perspectiva de sistema 

na implantação da LC 

Contratos de design e construção; Gestão da qualidade total; Engenharia simultânea; Gestão 

da cadeia de suprimentos; Gestão visual; Contratos de escopo amplo 

[F2; F6; F8; F10; F12] / 

[F2; F8] 

3. Transformar o design conceitual em 

um design produto-processo Lean 

Matriz de estrutura de design; Realidade virtual; Set-Based Design; Engenharia simultânea; 

Análise de compatibilidade produto-processo; Engenharia de valor 

[F2; F4; F8] / [F2; F4] 

4. Implementar práticas e ferramentas 

da LC e novas tecnologias 

construtivas 

5S; JIT; Processamento de fluxo de valor; Tecnologia da Informação; Pré-fabricação; Fluxo 

de peça única; Engenharia detalhada; VSM; Sistema puxado; Kanban; Nivelamento da 

produção; Qualidade embutida; Poka-Yoke; Trabalho padronizado; Gestão da qualidade total; 

Gestão visual; LPS; BIM; Análise da Causa Raiz; 5 Porquês; Diagrama de Pareto; Diagrama 

de Ishikawa; Sistema a prova de falhas para a qualidade; PDCA; Kaizen; Sistemas de 

documentação; Relatório A3 

[F1; F2; F4; F5; F9; F10; 

F11; F12] / [F1; F2; F4; F5; 

F8; F9; F10; F11; F12] 

Etapa 5 

Avaliação de 

Desempenho 

e Melhoria 

Contínua 

1. Mensurar o desempenho da 

implementação da LC e validar os 

indicadores de desempenho 

PPC (Indicador de porcentagem do plano completo); Indicadores de desvio do custo da obra; 

Indicadores de desvio do prazo da obra; Análise estatística de dados; Análise dos processos 

de construção 

[F4; F6; F7; F10] / [F1; 

F10] 

2. Adotar ações corretivas se 

necessário e registrar as lições 

aprendidas 

PDCA; Sistemas de documentação [F1; F10] / [F1] 

3. Avaliar o grau de maturidade e 

estabelecer metas 

Framework de Hofacker et al.; Framework de Nesensohn, Bryde e Pasquire [F3; F6] / [F3; F6] 

4. Promover a melhoria contínua VSM; LPS; Gemba Walk; 5 Porquês; Kaizen; PDCA; Sistema de Medição de Desempenho [F2; F5; F6; F7; F8; F9; 

F10; F11; F12] / [F2; F5; 

F8; F9; F11] 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Deste modo, as cinco etapas do framework conceitual foram definidas brevemente da 

seguinte maneira: 

 

1. Identificação de valor e diagnóstico da empresa: a primeira etapa permitirá que o 

responsável pela implantação da LC identifique os principais requisitos que devem ser 

valorizados pela empresa, mediante a investigação do que é valor para o cliente (F1; F3; 

F5; F6; F8; F9; F10; F11; F12) e, determine o estado atual da empresa por meio da 

identificação das fontes atuais e futuras de desperdícios (F1; F2; F3; F8; F9; F10; F11) 

e das principais barreiras à implementação da LC (F1; F7).  

2. Conscientização e entendimento da LC: na segunda etapa, partindo dos resultados da 

primeira etapa, pretende-se construir a argumentação e a base de apoio (pessoas chave) 

necessárias para conscientizar e obter apoio da alta gerência para a LC (F1; F2; F3; F7; 

F8; F9; F10), envolver fornecedores, gerência e funcionários (colaboração) (F2; F3; F5; 

F6; F7; F8; F9; F10; F12) e fornecer educação e treinamento para a LC (F1; F3; F5; F6; 

F7; F8; F9; F10; F11; F12). Nesta etapa, vale destacar a importância de dois elementos 

do framework de Nesensohn, Bryde e Pasquire (2016): a liderança, representada pela 

alta administração, e as pessoas, representadas pelos demais envolvidos no projeto. 

3. Planejamento / Preparação da LC: a terceira etapa envolve o planejamento 

estratégico e a preparação para a implantação da LC. Essa etapa é composta por diversas 

ações, quais sejam: analisar possível subcontratação de empresas que compartilhem os 

princípios da LC (F2; F4; F6; F7; F8); planejar e preparar a implementação das práticas 

e ferramentas da LC e novas tecnologias de construção (F1; F2; F5; F6; F7; F9; F10; 

F12); planejar o sistema de medição de desempenho (F1; F7; F8). 

4. Implantação da LC: a quarta etapa refere-se à implantação da LC na empresa, onde 

são executados os passos: implementar ações para promover mudanças no 

comportamento das pessoas e na cultura da empresa (F1; F2; F3; F5; F6; F7; F8; F9; 

F10; F11; F12); adotar uma perspectiva de sistema na implantação da LC (F2; F6; F8; 

F10; F12); transformar o design conceitual para um design processo/produto Lean (F2; 

F4; F8) e; implementar práticas e ferramentas da LC e novas tecnologias construtivas 

(F1; F2; F4; F5; F9; F10; F11; F12).  
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5. Avaliação de desempenho e melhoria contínua: a quinta etapa trata da avaliação de 

desempenho e melhoria contínua, sendo composta pelos passos: mensurar o 

desempenho da implantação da LC e validar os indicadores de desempenho (F4; F6; F7; 

F10); adotar ações corretivas quando necessário e registrar lições aprendidas (F1; F10); 

avaliar o grau de maturidade e estabelecer metas (F3; F6); promover a melhoria contínua 

(F2; F5; F6; F7; F8; F9; F10; F11; F12). 

 

Conforme destacado no Quadro 2, a literatura indica uma variedade de práticas, métodos 

e ferramentas que podem ser adotadas para apoiar cada um dos passos necessários para 

realização de cada etapa para adoção da LC. 

A seguir, as etapas definidas para o framework conceitual foram discutidas em maiores 

detalhes, bem como os possíveis benefícios vinculados às suas aplicações.   

 

Etapa 1 – Identificação de valor e diagnóstico da empresa  

O primeiro passo a ser executado nesta etapa, é definir com clareza quais são os desafios 

que se deseja resolver ou melhorar. Um dos principais desafios é a diferença entre o produto 

desejado pelo cliente e produto entregue pela construtora. Portanto, é essencial identificar o que 

é valor para o cliente. O princípio “foco no cliente”, do modelo proposto por Bajjou, Chafi e 

Ennadi (2019), é utilizado na identificação daquilo que o cliente valoriza e é operacionalizado 

por meio de ferramentas como mapeamento de processo, mapeamento de fluxo de valor, 5 

porquês, pesquisas de satisfação dos clientes, visualização de projetos e sistemas de 

comunicação com clientes. Isso permite direcionar os recursos da empresa (materiais, 

tecnologias, fluxos, treinamento da força de trabalho) para a execução daquilo que o cliente 

valoriza.  

Uma vez identificado o que é valor, é possível apontar as fontes atuais e futuras de 

desperdícios existentes no processo produtivo. O desperdício está presente em todas as obras e 

via de regra não é controlado de maneira eficiente. Vários autores definem desperdício como 

qualquer atividade que consome recursos materiais, equipamentos e mão de obra, mas não 

necessariamente agregam valor ao produto (ALARCÓN, 1997; KHANH; KIM, 2014).  

A importância de eliminar desperdícios, segundo Aziz e Hafez (2013), se deve ao fato 

de a indústria da construção apresentar números preocupantes: 30% da construção é retrabalho, 
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de 3 a 6% dos custos da construção são gastos com indenizações de acidentes e 

aproximadamente 10% dos materiais são desperdiçados. Adicionalmente, Formoso (2009) 

estima que 67% do tempo gasto pelos trabalhadores em um canteiro de obras refere-se a 

operações que não agregam valor. Portanto, é essencial identificar as fontes de desperdícios 

(AL-AOMAR, 2012; BAJJOU; CHAFI; ENNADI, 2019; MARADZANO; DONDOFEMA; 

MATOPE, 2019).  

Nesse sentido, diversas ferramentas podem ser utilizadas: VSM, LPS, 5S, JIT, 

tecnologia da informação, gestão de descarte de resíduos, questionários, reuniões diárias 

rápidas, mapeamento de processo, fluxograma de processo, 5 Porquês, pesquisas de 

identificação de desperdícios, análise de dados estatísticos, análise de processos de construção, 

análise de sistemas de aquisição, armazenamento e entrega de recursos, gráficos de 

balanceamento de equipes, amostragem de utilização de equipamentos, amostragem de 

utilização de mão-de-obra.  

No Quadro 3 são apresentados os tipos de desperdícios (OHNO, 1998) e exemplos 

desses desperdícios na Construção Civil, de maneira mais detalhada.  

 

Quadro 3 - Tipos de desperdícios e exemplos na Construção Civil 
Tipo de Desperdício Descrição Exemplos 

Superprodução Concluir as operações 

antes do necessário 

Pintura de paredes em salas que não foram concluídas (GERTH 

et al., 2013) 

Espera Esperar por peças, 

informações, instruções e 

equipamentos 

Os projetos não estão concluídos quando as operações no canteiro 

de obras necessitam deles (GERTH et al., 2013) 

Esperar pelo preenchimento desnecessário de vários documentos, 

formulários etc. para liberar um processo (AL-AOMAR, 2012) 

Transporte Movimentar pessoas, 

produtos e informações 

sem necessidade 

Distâncias inadequadas entre o armazenamento e escritórios no 

local de trabalho devido ao pouco planejamento logístico 

(GERTH et al., 2013)  

Processamento 

excessivo / 

desnecessário 

Incluir mais funções no 

produto do que o cliente 

deseja 

Tolerâncias mais restritas ou uso de materiais de qualidade 

superior ao que o cliente deseja (GERTH et al., 2013) 

Processos de aprovação 

longos 

Vários níveis de aprovação para tarefas simples (AL-AOMAR, 

2012) 

Estoque Armazenar partes, peças 

e antes de serem 

requisitadas 

Armazenamento desnecessário de grandes quantidades de 

materiais e componentes no local de trabalho (GERTH et al., 

2013)  

Furtos de material Material furtado durante o período de armazenamento (AL-

AOMAR, 2012) 

Armazenar material 

danificado 

Comprar material danificado ou deixar o material estragar 

durante o armazenamento (cimento por exemplo) (AL-AOMAR, 

2012) 
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Continuação... 

Tipo de Desperdício Descrição Exemplos 

Movimentação Ações do colaborador de 

se dobrar, girar, levantar 

sem necessidade 

Condições de trabalho inadequadas, por exemplo, içamentos 

desnecessariamente pesados e altos (GERTH et al., 2013) 

Defeitos Retrabalho, sucata e 

informação incorreta  

Retrabalho de operações e materiais de construção afetados pelo 

clima (GERTH et al., 2013) 

Retrabalho devido a erros de projeto (AL-AOMAR, 2012) 

Retrabalho provocado por serviço executados de maneira 

incompleta (AL-AOMAR, 2012)  

Criatividade não 

utilizada  

Subutilizar capacidades Não considerar experiências aprendidas nos canteiros de obras 

em novos projetos (GERTH et al., 2013) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, a identificação das principais barreiras à LC é essencial para melhorar a 

probabilidade de sucesso na implantação da LC. Nesta etapa, as barreiras à adoção da LC 

identificadas no framework de Khaba e Bhar (2017) podem ser levadas em consideração 

durante esse processo.  

Os resultados desta etapa de diagnóstico foram utilizados na etapa seguinte de 

conscientização e entendimento da LC para justificar sua adoção pela empresa. 

 

Etapa 2 – Conscientização e entendimento da LC 

A adoção da LC é um processo de longo prazo que exige investimentos por parte da 

empresa. Nesse sentido, o conhecimento sobre os benefícios proporcionados pela LC pode 

justificar sua adoção.  

Maradzano, Dondofema e Matope (2019) citam vários benefícios da LC, tais como:  

controle de variabilidade, redução de desperdícios, satisfação do cliente, redução de custos, 

melhoria da qualidade etc. Dentre os benefícios citados, o controle de variabilidade por meio 

da padronização de atividades deve ser enfatizado por inibir que cada colaborador execute o 

trabalho de forma distinta, minimizando as chances de erros e perdas, aumentando a qualidade 

do produto e reduzindo o retrabalho e os custos da obra.  

Adicionalmente, a melhoria dos processos de movimentação e redução do tempo de 

espera entre as atividades implica na redução do tempo de ciclo dos processos. Isso permite 

levar o produto ao cliente de forma mais rápida, contribuindo para a satisfação do cliente.  

Nesta perspectiva, Shurrab e Hussain (2018) enfatizam que a alta administração deve 

compreender os benefícios da LC e empenhar na sua implantação. Já Sarhan et al. (2020), 
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afirmam que a obtenção do compromisso e liderança da alta gerência com a LC, é um fator 

crítico de sucesso na implantação da LC. Assim, a primeira atividade dessa etapa é conscientizar 

e obter apoio da alta gerência em relação a LC. No Quadro 4 são expostos os principais 

benefícios proporcionados pela LC, citados pelos autores dos frameworks analisados e que 

podem ser utilizados como motivadores na adoção da filosofia. 

Já as principais ferramentas e métodos sugeridos nos frameworks identificados na 

literatura são: desenvolvimento de pessoas, treinamentos e questionário para avaliação do 

comprometimento da alta gerência com a LC.   

 

Quadro 4 - Benefícios da LC 

Benefício 

S
er

p
el

l,
 A

la
rc

ó
n

 e
 G

h
io

 

(1
9

9
6

) 

J
o

h
a

n
se

n
 e

 W
a

lt
er

 

(2
0

0
7

) 

H
o

fa
ck

er
 e

t 
a

l.
 (

2
0
0

8
) 

A
l-

A
o

m
a

r 
(2

0
1
2

) 

G
a

o
 e

 L
o

w
 (

2
0

1
4
) 

N
es

en
so

h
n

, 
B

ry
d

e 
e 

P
a

sq
u

ir
e 

(2
0

1
6

) 

K
h

a
b

a
 e

 B
h

a
r 

(2
0

1
7

) 

S
h

u
rr

a
b

 e
 H

u
ss

a
in

 

(2
0

1
8

) 

A
n

k
o

m
a

h
, 

A
y

a
rk

w
a

 e
 

A
g

y
ek

u
m

 (
2

0
1

8
) 

B
a

jj
o

u
, 

C
h

a
fi

 e
 E

n
n

a
d

i 

(2
0

1
9

) 

M
a

ra
d

za
n

o
, 

D
o

n
d

o
fe

m
a

 

e 
M

a
to

p
e 

(2
0

1
9

) 

S
a

rh
a

n
 e

t 
a

l.
 (

2
0
1

9
) 

Redução de custos X   X X  X X X X X X 

Valor para o cliente X  X X X X X X    X 

Eliminação de desperdícios X  X X X X X X X X X X 

Pensamento sustentável    X    X   X X 

Produtividade X  X X X  X X X X X X 

Lucratividade X   X    X  X  X 

Desempenho X   X X X X X X  X X 

Sucesso do projeto  X  X X   X    X 

Competitividade    X    X  X X  

Eficácia no uso de recursos X   X X   X   X  

Redução do tempo de ciclo X   X X   X  X X X 

Controle de variabilidade    X X     X   

Eficiência X   X X   X  X   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A implantação da LC não é um processo trivial. Segundo Gao e Low (2014), as decisões 

relativas a esse processo devem ser tomadas por consenso, considerando o máximo possível de 

restrições para execução de um processo de produção. Nesse sentido, o segundo passo é 

envolver fornecedores, gerência e funcionários para que todos colaborem na implantação da 

LC. Para isso, os frameworks identificados na literatura sugerem várias ferramentas, quais 

sejam: contratos de design e contratos de construção alinhados com a LC, sistemas de 

informações sobre projetos, tecnologias de videoconferência, parcerias, Gemba Walk, LPS, 
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reuniões diárias curtas, ferramentas colaborativas, sistema puxado, questionário de avaliação 

da motivação e empoderamento dos colaboradores.  

Durante o processo de implantação da LC surgem diversas barreiras. Segundo Khaba e 

Bhar (2017), uma das principais barreiras é a falta de conscientização e entendimento da LC. 

Já Al-Aomar (2012), sugere que durante a implantação da LC é preciso criar a consciência Lean 

entre todas as partes envolvidas no projeto de construção, incluindo desde a mão de obra menos 

qualificada até a alta gerência, no sentido de desenvolver uma cultura contra todo tipo de 

desperdício, incluindo erros, inspeção, transporte, espera e movimento. Assim, o terceiro passo 

é fornecer educação e treinamento sobre a LC para todos envolvidos no processo (funcionários, 

subcontratados, designers etc.). Os frameworks identificados na literatura propõem algumas 

ferramentas para apoiar esse passo, quais sejam: treinamentos, desenvolvimento de pessoas, 

PDCA, reuniões diárias rápidas, reuniões de segurança e questionário de avaliação da educação 

continuada para a LC.  

Adicionalmente, para auxiliar nesse processo, Vasconcelos, Cândido e Heineck (2020) 

citaram a Coletânea Edificar Lean – Introdução aos Conceitos Lean, produzida por uma 

empresa do estado do Ceará, para disseminar conteúdos relativos à LC. Essa coletânea 

apresenta em seu apêndice 3, um questionário com 100 perguntas (denominado “Quesitos 

irrespondíveis fora do ambiente Lean”), cujo objetivo é conscientizar o respondente de seu 

pouco conhecimento sobre os conceitos da filosofia LC, como enxergar valor, desenhar o 

processo produtivo, avaliar as vantagens de puxar e nivelar a produção, aumentar a participação 

dos operários e buscar constantemente a melhoria.  

Outros autores descrevem diferentes estratégias de conscientização da LC, como por 

exemplo, Brioso (2015), que descreve estratégias de ensino da LC que buscam inspirar 

estudiosos e profissionais do setor da construção sobre o tema.  Já Herrera et al. (2019) analisam 

os benefícios de palestras e do aprendizado baseado em jogos na compreensão dos alunos sobre 

os princípios da LC. Adicionalmente, Lehtovaara, Seppänen e Peltokorpi (2019) examinaram 

o desenvolvimento e implantação de um processo de aprendizado na unidade de gerenciamento 

de design de uma empresa contratada e concluíram que as organizações devem melhorar suas 

práticas de gestão do conhecimento.   

Por fim, obtido o apoio da alta gerência, o consenso e a capacitação dos demais 

envolvidos, a próxima etapa é planejar e preparar a implantação da LC.  
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Etapa 3 – Planejamento / preparação da LC 

Segundo Khaba e Bhar (2017), a subcontratação de parte de um projeto é uma prática 

comum na indústria da construção e pode representar uma barreira à implantação da LC quando 

a empresa subcontratada não compartilha valores e princípios comuns e cria resistência quanto 

ao emprego da LC. Nesse sentido, o primeiro passo é analisar a possibilidade de subcontratação 

de empresas que compartilhem os princípios da LC por meio de parcerias, do planejamento 

puxado e do planejamento de médio prazo.  

O segundo passo é planejar e preparar a implementação das práticas e ferramentas da 

LC e novas tecnologias de construção (JOHANSEN; WALTER, 2007; GAO; LOW, 2014; 

NESENSOHN; BRYDE; PASQUIRE, 2016; KHABA; BHAR, 2017; BAJJOU; CHAFI; 

ENNADI, 2019; SARHAN et al., 2020). As ferramentas e práticas sugeridas nesta etapa pelos 

autores dos frameworks identificados na literatura são: VSM; Gestão da Cadeia de Suprimentos; 

JIT; Gestão da qualidade total; Ferramentas de planejamento de curto e médio prazo; e 

Perspectiva de longo prazo. Como nova tecnologia, Sarhan et al. (2020) sugerem avaliar o BIM.  

O último passo refere-se ao planejamento dos sistemas de medição de desempenho 

(SMD). Para Khaba e Bhar (2017), a ausência desses sistemas desmotiva os colaboradores em 

relação à LC e pode representar uma barreira à sua implantação. Uma etapa essencial desse 

processo é a definição das medidas de desempenho. Hronec (1994) descreve que “as medidas 

de desempenho são sinais vitais da organização que qualificam e quantificam o modo como as 

atividades ou saídas de um processo atingem suas metas”. Portanto, para que um SMD seja 

eficiente é necessário realizar uma análise de quais indicadores de desempenho são mais 

adequados ao que foi planejado e testar a eficiência destes indicadores, em escala piloto, antes 

de torná-los um padrão para toda a empresa.  

Adicionalmente, Barth, Formoso e Sterzi (2019) argumentam que o projeto de um 

sistema de medição de desempenho envolve não só a seleção e definição de medidas adequadas 

para avaliar a eficiência ou eficácia dos processos e das organizações mas também vários outros 

elementos, tais como: procedimentos para coleta e processamento de dados; cronogramas e 

protocolos para distribuir informações sobre o desempenho aos usuários dentro e fora da 

organização; uma abordagem de aprendizagem para identificar quais ações podem ser tomadas 

para melhorar o desempenho; e por último, um processo de revisão que garanta que o sistema 

é regularmente atualizado. Esses autores também citam vários problemas relacionados a esses 
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sistemas, tais como: uso de indicadores tradicionais focados em resultados que fornecem dados 

defasados e portanto são ineficazes para a apoiar a tomada de decisões críticas; SMDs que 

possuem um excesso de indicadores, cuja maioria não está relacionada aos processos críticos; 

implementação de SMDs limitados a seleção de medidas isoladas, negligenciando as mudanças 

necessárias na tomada de decisão; SMDs integrados impropriamente as iniciativas de melhoria.  

As ferramentas e práticas, para essa etapa, citadas nos frameworks identificados na 

literatura são: ferramentas de coleta de dados de desempenho, análise de dados estatísticos, 

medição de custos e análise de processos de construção.  

Finalizado o planejamento e a preparação para a implantação da LC, parte-se para a 

próxima etapa: implantação da LC na empresa.  

 

Etapa 4 – Implantação da LC 

Uma das principais características do processo de implantação da LC é a resistência às 

mudanças, por envolver pessoas. Portanto, o primeiro passo é implementar ações visando 

promover mudanças no comportamento das pessoas e na cultura organizacional para facilitar a 

adoção da LC. Vários frameworks identificados na literatura comentam sobre a necessidade de 

promover mudanças. Khaba e Bhar (2017) sugerem que a resistência a mudanças pode ser uma 

barreira a implantação da LC, outros frameworks apontam de forma mais específica a mudança 

da cultura e do comportamento de toda empresa (JOHANSEN; WALTER, 2007; GAO; LOW, 

2014; NESENSOHN; BRYDE; PASQUIRE, 2016; SHURRAB; HUSSAIN, 2018; SARHAN 

et al., 2020). As ferramentas, indicadas pelos autores desses frameworks, são: trabalho em 

equipe; sistema de recompensas para funcionários; Kaizen; avaliação da motivação e 

autorresponsabilidade dos colaboradores; melhoria da comunicação, da colaboração e da 

motivação dos colaboradores; parcerias de longo prazo; e seleção de pessoas.  

Outro fator importante durante a implantação da LC, é adotar uma perspectiva de 

sistemas por meio de uma análise global das metas que considere as diversas restrições da 

empresa, de modo a aumentar a eficiência geral dos projetos da LC (SHURRAB; HUSSAIN, 

2018).  Assim sendo, o segundo passo é adotar uma perspectiva de sistema na implantação da 

LC. A justificativa é que um fluxo de trabalho consistente no sistema como um todo é mais 

importante do que o custo e tempo de uma atividade individual. Dessa forma, é possível reduzir 

o número de tarefas de um trabalho, simplificando o processo de construção.  
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O terceiro passo é transformar o design conceitual para um design produto-processo 

Lean. Segundo Johansen e Walter (2007), as empresas normalmente delegam o trabalho de 

design a designers externos que tendem a separar o design do processo de construção, perdendo 

assim o objetivo de integração do Lean. Já Al-Aomar (2012), espera que a definição Lean do 

projeto resulte em um projeto efetivo de produtos e processos conceituais que transformados 

por meio de um framework em um projeto completo de custo efetivo, no prazo e de qualidade 

que é entregue ao cliente em um processo Lean. Para isso, a viabilidade do design Lean é 

verificada através das ferramentas análise de compatibilidade produto-processo (PPCA) e 

engenharia de valor, tendo em vista beneficiar-se das oportunidades de redução de desperdícios 

e custos durante o estágio de design. Outras ferramentas recomendadas nesse passo são: Set-

Based Design; realidade virtual, matriz de estrutura de design, engenharia simultânea. 

Por fim, o quarto e último passo é implementar práticas e ferramentas da LC e novas 

tecnologias selecionadas na fase de planejamento. Para auxiliar no processo de implantação da 

LC, as ferramentas propostas pelos autores dos frameworks identificados na literatura são: 5S, 

JIT, processamento de fluxo de valor, tecnologia da informação, pré-fabricação, fluxo de peça 

única, engenharia detalhada, VSM, sistema puxado, Kanban, nivelamento da produção, 

qualidade embutida, Poka-Yoke, trabalho padronizado, gestão da qualidade total, gestão visual, 

BIM, análise da causa raiz, 5 Porquês, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, sistema a 

prova de falhas para a qualidade, FMEA, PDCA, Kaizen, sistemas de documentação e relatório 

A3.  

Uma vez finalizada a etapa de implantação, segue-se para a etapa de avaliação de 

desempenho e melhoria contínua.  

 

Etapa 5 – Avaliação de desempenho e melhoria contínua 

A implantação da LC em toda a empresa é um processo de longo prazo e, portanto, é 

necessário verificar, com uma frequência pertinente, a adequação dos indicadores de 

desempenho, de modo que eles forneçam as melhores informações para a tomada de decisões, 

contribuindo assim para a melhoria dos processos. Portanto, o primeiro passo é mensurar o 

desempenho da implementação da LC e validar os indicadores de desempenho. As ferramentas 

e práticas sugeridas são: PPC (Indicador de porcentagem do plano completo), indicadores de 

desvio do custo da obra, análise estatística de dados e análise dos processos de construção.   
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O segundo passo é adotar ações corretivas (ferramenta PDCA), caso verifique-se algum 

problema, e registrar as lições aprendidas (sistemas de documentação) para garantir que o 

conhecimento criado no processo de implantação da LC seja preservado para reutilização 

posterior em outros problemas semelhantes, melhorando assim a eficiência da empresa. 

O terceiro passo é avaliar o grau de maturidade e estabelecer metas. Para isso, 

recomenda-se avaliar a evolução da LC por meio da medição do seu nível de maturidade. Nesse 

sentido, sugere-se o framework de Nesensohn, Bryde e Pasquire e o framework de Hofacker et 

al. (2008) para executar a avaliação do grau de maturidade da LC. 

Por fim, o último passo é promover a melhoria contínua. Para tanto, várias ferramentas 

são citadas nos frameworks identificados na literatura: VSM, Gemba Walk, 5 Porquês, Kaizen, 

PDCA, Sistema de medição de desempenho.   

 

4.2 Resultados da fase empírica e framework adaptado 

Nesta subseção, será apresentada a síntese e análise dos resultados obtidos nos 

workshops realizados em duas empresas que atuam no setor da construção civil, a saber: uma 

construtora e uma empresa que presta consultoria na implantação de práticas e ferramentas 

Lean, tais como o VSM. Baseado nas informações obtidas, verificou-se as diferenças na 

aplicação da filosofia LC sob a ótica das empresas. 

Para tanto, são apresentadas a seguir: caracterização das empresas analisadas e perfil 

dos entrevistados; análise e discussão dos workshops. 

 

4.2.1 Caracterização das empresas analisadas e perfil dos entrevistados 

 A seguir, uma breve apresentação das empresas participantes desta pesquisa e do perfil 

dos entrevistados é apresentada. Por questão de sigilo, a construtora e a empresa prestadora de 

serviços em consultoria Lean são denominadas Empresa 1 e Empresa 2 respectivamente. 

 

Empresa 1   

 A Empresa 1 é uma empresa brasileira de grande porte do ramo da construção civil e 

industrial, com aproximadamente 220 mil funcionários. Está no mercado a 74 anos e atua tanto 

no Brasil quanto no Exterior. Seu portfólio de produtos inclui a construção de edifícios 

residenciais, obras de infraestrutura, energia, óleo e gás e mobilidade urbana.  
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 A implantação da filosofia LC na empresa teve início no ano de 2007 e foi iniciativa do 

presidente da empresa daquela época, sendo os principais motivos para sua adoção: aumento 

da produtividade e da qualidade dos produtos; redução de custos; previsibilidade no cronograma 

da obra; contratação de novos projetos de clientes privados. Entretanto, foi a partir de 2010, 

quando foram contratadas consultorias que o processo de implantação da LC na empresa 

acelerou.  

 No início do processo de implantação, as consultorias aplicaram o Modelo Toyota de 

produção adaptado para a construção (LC). Porém, os primeiros resultados positivos só foram 

alcançados um ano após o início desse processo. Vale ressaltar que esses resultados ainda não 

cobriam o investimento inicial realizado no começo do processo. Posteriormente, a Empresa 1 

conseguiu desenvolver um Modelo de Excelência em LC próprio, adaptado às suas 

necessidades, que permitiu que a empresa seja, atualmente, uma multiplicadora de 

conhecimento para outras empresas do ramo. 

 Quanto ao perfil do entrevistado, o workshop na Empresa 1 foi realizado com um 

engenheiro que atua há mais de três anos como Gerente de Projetos de Melhoria de Processos 

e Implantação da LC em um setor dedicado a Excelência Operacional.  

 

Empresa 2 

 A Empresa 2 é uma empresa brasileira de pequeno porte do ramo de consultoria em 

Lean, com dezesseis funcionários e que atua no mercado brasileiro desde 2017. A empresa já 

prestou serviços de consultoria para mais de dez empresas das áreas da construção industrial, 

construção residencial e construção de edifícios não residenciais. Normalmente, as principais 

motivações para a contratação dos serviços da Empresa 2 são: expectativa de aumento da 

produtividade e redução de custos dos projetos da empresa (consumo de material, produção de 

resíduos, tempo ocioso e insumo). Via de regra, a iniciativa de implementar a LC nas empresas 

clientes parte dos proprietários ou da alta gerência dessas empresas, tendo o serviço de 

consultoria uma duração média que pode exceder um ano, conforme os serviços requisitados. 

 Quanto ao perfil do Entrevistado 2, o workshop foi realizado com o proprietário da 

Empresa 2, que é engenheiro de produção com experiência de aproximadamente onze anos na 

aplicação da filosofia Lean em empresas de diferentes setores industriais.  
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4.2.2 Análise dos resultados dos workshops 

Durante a realização do workshop, o framework teórico foi apresentado, com a definição 

de todas suas etapas e ferramentas. Os entrevistados avaliaram o framework e relataram a 

utilização ou não das práticas sugeridas pela literatura, bem como se as ferramentas, propostas 

pela literatura, são aplicadas e implementadas na organização. Os resultados dessa análise são 

expostos a seguir. 

No Quadro 5 são exibidas as principais observações realizadas pelos funcionários das 

empresas participantes em relação à Etapa 1 do framework proposto, que é composta por três 

passos.  

 

Quadro 5 – Observações realizadas na Etapa 1 do framework proposto 

Etapa 1: Passo 1 – Identificar o que é valor para o cliente 

 

“O Entrevistado 1 declarou que o fator decisivo para o sucesso da implantação da LC foi o 

reconhecimento, pelos clientes, das vantagens proporcionadas pela LC. Esse reconhecimento 

começou a gerar novos contratos e essas vantagens começaram a fazer parte das vendas.” 

 

“O Entrevistado 1 informou que a mudança é puxada por quem realiza o serviço, pelo dono 

do processo ou pelo cliente do processo e, portanto, é necessário identificar o que é valor para 

o cliente (interno ou externo).” 

 

“Nos projetos de melhoria, a Empresa 1 reúne os clientes internos para entender o que é valor 

para esses clientes e quais os problemas mais urgentes que estão sendo enfrentados.” 

 

“O Entrevistado 1 afirmou que é necessário aproximar-se do cliente e manter um diálogo 

constante para identificar o que tem valor para o cliente.” 

 

“O Entrevistado 2 reiterou que é importante identificar o que é valor para o cliente, sendo o 

aumento da produtividade da empresa e a redução de custos, os principais objetivos das 

empresas. Vale ressaltar que, segundo o Entrevistado 2, os clientes não consideram a 

sustentabilidade ambiental, um fator importante nas decisões das empresas.” 

 

Etapa 1: Passo 2 – Identificar as fontes atuais e futuras de desperdícios 

 

“O Entrevistado 1 declarou que já ocorreram desperdícios de tempo e recursos materiais e 

humanos devido à realização de atividades que o cliente não queria ou não era prioridade.” 

 

“O Entrevistado 1 mencionou que é necessário que os colaboradores da empresa tenham 

consciência de que a melhoria da produtividade, por meio da identificação e eliminação de 

desperdícios, promove o aumento dos lucros da empresa.”  
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“O Entrevistado 1 declarou que na execução das atividades da Empresa 1, procura-se adotar 

uma abordagem mais focada em oposição a uma abordagem genérica. Por exemplo, na 

montagem de formas, cria-se um KPI para montagem de forma e discute-se o PPC, a 

produtividade, os desperdícios e o valor agregado da atividade.”   

 

“O Entrevistado 2 afirmou que é importante esclarecer para todos que a consultoria não está 

na empresa para ensinar como produzir seus produtos, mas sim para ensinar aos 

colaboradores a enxergar onde estão os desperdícios nos processos da empresa, pois 

posteriormente deverão ser capazes de identificar os desperdícios sem o auxílio da 

consultoria.”  

 

“O Entrevistado 2 declarou que o desconhecimento de como realizar de maneira mais efetiva, 

as atividades da empresa, é comum e por isso é necessário que exista uma fase de treinamento 

e desenvolvimento de pessoas, 10% teórica e 90% prática, para que os colaboradores 

aprendam a identificar e eliminar os desperdícios existentes nos processos da empresa.”  

 

“O Entrevistado 2 afirmou que o treinamento é importante para formar multiplicadores da 

LC dentro da empresa e assim diminuir ainda mais os desperdícios.”  

 

“O Entrevistado 2 ressaltou que é importante utilizar as referências de benchmarking por 

meio de visitas à outras empresas para obter novas ideias e principalmente não tentar criar 

tudo do zero.” 

 

Etapa 1: Passo 3 – Identificar as principais barreiras à LC 

 

“Segundo o Entrevistado 1, a principal barreira a LC é a gestão de pessoas. Por exemplo, a 

média gerência pode ser composta por pessoas que já alcançaram o cargo de gerente sem 

utilizar a LC e questionam a necessidade de adotar a metodologia LC.”  

 

“O Entrevistado 1 argumentou que a resistência às mudanças é forte por parte dos 

funcionários e que é necessário conscientizar os colaboradores sobre as vantagens da LC.” 

 

“O Entrevistado 2 afirmou que uma barreira importante é a gestão de pessoas. Quando a 

implementação da LC é superficial, se ocorrerem trocas na liderança da empresa, geralmente, 

as práticas da LC implementadas tendem a desaparecer com a nova liderança.” 

 

“O Entrevistado 2 informou que, no Brasil, os cargos de liderança são ocupados, em média, 

por dois ou três anos, ou seja, podem ocorrer situações onde o líder julga que processos de 

longo prazo, como a LC, não são prioridade porque esse líder não irá colher os resultados da 

implantação da LC.” 

 

“O Entrevistado 2 comentou que a escolha da liderança (gerentes) é um fator primordial para 

a implantação da LC. Os gerentes escolhidos necessitam de hard skills (características 

técnicas) e soft skills (poder de resolução de conflitos, negociação, organização e 

planejamento.” 
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“O Entrevistado 2 afirmou que restrições financeiras não são um problema durante a 

implementação da LC, por não requisitar investimentos consideráveis das empresas.” 

 

“O Entrevistado 2 comentou que existem empresas que decidem montar seus próprios times 

de melhoria e por não possuírem experiência, não conseguem implantar a LC de forma eficaz. 

Portanto, a contratação de empresas de consultoria pode ser um fator decisivo para o sucesso 

da implantação da LC.” 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Conforme pode ser verificado nas observações realizadas no Quadro 5, os entrevistados 

destacaram que os passos apresentados na Etapa 1 são importantes e foram aplicados na 

Empresa 1 e na maioria das empresas nas quais a Empresa 2 prestou consultoria.  

Em relação ao primeiro passo, a Empresa 1 procura entender quais são os requisitos do 

cliente e destaca a necessidade de aproximar do cliente e manter um diálogo constante para 

identificar o que tem valor para o cliente. A Empresa 2, por sua vez, considera esse passo 

essencial e prioritário na adoção da LC, já tendo prestado consultoria para várias empresas na 

adoção da ferramenta mapeamento do fluxo de valor (VSM).  

Além do VSM, dentre as ferramentas propostas para esse passo, a Empresa 1 utiliza as 

ferramentas: 5 Porquês e sistemas de comunicação com clientes. Em relação aos sistemas de 

comunicação com clientes, o Entrevistado 1 informou que apesar de existir um serviço de 

atendimento ao cliente, não existe uma pesquisa de satisfação dos clientes, nem um índice de 

satisfação do cliente definido pela empresa, sendo essa satisfação expressa, frequentemente, de 

maneira informal pelos clientes. Por exemplo, nos projetos de melhoria, a Empresa 1 realiza 

reuniões com clientes internos não só para entender o que é valor para esses clientes, mas 

também quais os problemas mais urgentes que estão sendo enfrentados. 

Adicionalmente, o Entrevistado 1 destacou que o feedback positivo dos clientes em 

relação ao cumprimento dos prazos, da qualidade e dos custos da obra contribuíram para o 

sucesso da adoção da LC, pois gerou novos contratos e essas vantagens começaram a fazer 

parte das vendas. Isso levou ao reconhecimento, por parte da alta gerência, do potencial de 

retorno financeiro que a LC poderia proporcionar.  

Já o Entrevistado 2 sugere a implementação das seguintes ferramentas: VSM e sistemas 

de comunicação com clientes. De acordo com o Entrevistado 2, os clientes valorizam, 

principalmente, o aumento da produtividade e a redução de custos. Entretanto, as empresas 
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clientes não consideram a sustentabilidade ambiental um fator decisivo que influencia 

fortemente a decisão de implementar a LC na empresa. 

As ferramentas mapeamento de processos, pesquisa de qualidade e visualização de 

projetos não foram citadas por nenhum dos entrevistados. Na prática não foram verificados o 

uso de todas as ferramentas propostas na literatura, tanto nesta etapa quanto em outras que são 

descritas a seguir. Entretanto, como os entrevistados consideraram essas ferramentas 

importantes, optou-se por mantê-las no framework proposto adaptado, pois as empresas teriam 

a possibilidade de escolher ferramentas mais adequadas ao seu perfil. Já as ferramentas e passos 

que além de não serem utilizados foram considerados irrelevantes, optou-se pela sua eliminação 

do framework proposto adaptado. 

No segundo passo, o Entrevistado 1 destaca a importância dos indicadores de 

desempenho na identificação de desperdícios, enquanto o Entrevistado 2 destaca a importância 

do treinamento e desenvolvimento de pessoas na formação de colaboradores que sejam capazes 

de identificar e eliminar desperdícios existentes nos processos das empresas clientes, assim 

como do benchmarking realizado durante a visita a outras empresas do setor que se encontram 

mais avançadas em relação a LC.  O uso do benchmarking agrega valor nessa etapa e, portanto, 

será incorporado no modelo proposto nesta pesquisa.   

Quanto as ferramentas, a Empresa 1 utiliza várias, quais sejam: VSM; gestão de descarte 

de resíduos; reuniões rápidas; 5 Porquês; tecnologia da informação. Entretanto, a Empresa 1 

não realiza uma pesquisa de identificação de desperdícios isoladamente, sendo realizado um 

projeto de melhoria focado nos processos selecionados. A diferença é que esse passo no 

framework proposto objetiva coletar dados sobre desperdícios em diversas áreas para que 

possam ser utilizados como justificativa para obter o compromisso da alta gerência em relação 

a LC e não para executar um projeto de melhoria.  

Dentre as ferramentas sugeridas na literatura, a Empresa 2 utiliza as seguintes 

ferramentas para identificação de desperdícios em empresas clientes: VSM; 5 Porquês; análise 

de processos de construção. O Entrevistado 2 ressalta que o serviço prestado pela consultoria é 

de ensinar, aos colaboradores da empresa cliente, a identificar desperdícios nos processos da 

empresa e não ensinar a produzir seus produtos.  

No passo 3, os dois entrevistados concordam em vários pontos, quais sejam: a gestão 

inadequada de pessoas representa uma das principais barreiras a adoção da LC; as restrições 
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financeiras não são um problema para a adoção da LC e; a contratação de uma consultoria é um 

fator de sucesso na implantação da LC. Ademais, o Entrevistado 1 relata que a média gerência, 

por ser composta, na maioria das vezes, por pessoas que já alcançaram o cargo sem utilizar a 

LC, geralmente, questionam a necessidade de adotar a LC. Adicionalmente, a falta de 

consciência sobre os benefícios da LC pode suscitar uma forte resistência a sua adoção e a falta 

de uma equipe dedicada a implantação da LC pode ser outra barreira.   

Já o Entrevistado 2 faz uma relação entre o tempo necessário para a implantação da LC, 

o tempo que os cargos de liderança são ocupados (dois ou três anos) e as chances de sucesso da 

implantação da LC. Se a liderança percebe que não existe tempo suficiente para que os 

resultados da implantação da LC sejam visíveis, existe uma baixa probabilidade de sucesso no 

esforço de implantação da LC. Adicionalmente, o Entrevistado 2 destaca que é importante os 

gerentes possuírem hard skills (conhecimento técnico) e soft skills (poder de resolução de 

conflitos, negociação, organização e planejamento).  

Quanto as ferramentas sugeridas no framework proposto, é indicada a utilização do 

framework de Khaba e Bhar. Esse framework destaca um conjunto mais amplo de barreiras a 

implantação da LC em empresas de construção, tais como: diferenças culturais, falta de 

entendimento das necessidades dos clientes, subcontratação do projeto, resistência a mudanças, 

restrições financeiras, dentre outras. Cabe ressaltar que esse framework não cita a gestão de 

pessoas como uma das principais barreiras à implantação da LC. Adicionalmente, o modelo 

não cita a falta de definição do escopo do projeto ao iniciar a implantação da LC e a falta de um 

projeto piloto como barreiras a implantação da LC.  

O Entrevistado 1 esclareceu que não é possível implementar a LC em toda a empresa 

simultaneamente. Portanto, no início, foi crucial concentrar os esforços na execução de um 

“Projeto Piloto” em um local escolhido estrategicamente, geralmente na área de produção, no 

sentido garantir o sucesso em termos de resultados dessas primeiras implementações da LC. O 

objetivo principal do Projeto Piloto foi demonstrar as vantagens da LC e, assim, criar uma 

imagem positiva em relação à LC que motivasse gerentes, funcionários e fornecedores pois, 

assim, esses colaboradores tendem a aceitar/colaborar mais prontamente com a implantação da 

LC. O Projeto Piloto foi executado por uma consultoria com vasta experiência na implantação 

da LC em conjunto com uma equipe de funcionários com domínio dos processos da empresa, 

chamada Núcleo Duro, para garantir o sucesso desse projeto.  
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Adicionalmente, o Projeto Piloto serviu para que esse Núcleo Duro, trabalhando em 

conjunto com a consultoria, aprendesse e incorporasse a nova filosofia. O Núcleo Duro foi 

treinado por mais de um ano pela consultoria até que se tornasse independente e ficasse 

responsável pela implantação da LC no restante da empresa.  

A seguir, no Quadro 6, são destacadas as observações mais relevantes realizadas pelos 

entrevistados em relação a Etapa 2 do framework proposto, que é composta por três passos. 

 Inicialmente, quando questionados em relação a aplicabilidade dos passos presentes na 

Etapa 2, os entrevistados concordaram quanto a sua necessidade.  

 

Quadro 6 – Observações realizadas da Etapa 2 do framework proposto 

Etapa 2: Passo 1 – Conscientizar e obter apoio da alta gerência 

 

“O Entrevistado 1 declarou que o apoio da alta gerência é primordial e sem ele o processo de 

implantação da LC se torna mais difícil. Portanto, torna-se necessário um patrocínio forte por 

parte de acionistas, do presidente da empresa ou de uma área muito bem estruturada para que 

as pessoas entendam que existe um comprometimento da alta gerência com a LC. A 

mensagem é de que quem não participar não terá sucesso na carreira ou mesmo continuidade 

dentro da empresa.”  

 

“O Entrevistado 2 reiterou que o falta de apoio da alta gerência é uma barreira a implantação 

da LC em empresas. Sem esse apoio, os colaboradores deduzem que a LC não é prioridade 

para a empresa e assim não se esforçam para aplicar a LC.”  

 

“O Entrevistado 2 declarou que uma visão sistemática durante a implantação da LC é 

necessária, mas envolve as várias áreas da empresa e por isso, a falta de apoio da alta gerência 

pode ser uma barreira.”  

 

“O Entrevistado 2 concorda que o compromisso da alta gerência em apoiar a implementação 

da LC é um fator de sucesso.”  

 

“O Entrevistado 2 comentou que é necessário definir objetivos de curto, médio e longo prazo 

para a implantação da LC. Entretanto, a liderança, geralmente, assume compromisso somente 

com os objetivos de curto prazo.” 

 

“O Entrevistado 2 ressaltou que é necessário o apoio incondicional da liderança no sentido 

de acompanhar e cobrar resultados.” 

 

Etapa 2: Passo 2 – Envolver fornecedores, gerência e funcionários (colaboração) 

 

“O Entrevistado 1 declarou que o envolvimento de fornecedores, gerência e funcionários no 

processo de implantação da LC é um fator de sucesso.” 
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“O Entrevistado 2 afirmou que a parceria com fornecedores, gerência e funcionários é 

importante.”  

 

Etapa 2: Passo 3 – Fornecer educação e treinamento para a LC 

 

“O Entrevistado 1 considerou importante o treinamento e desenvolvimento de pessoas 

voltado para a LC. Nesse sentido, a empresa desenvolveu um sistema de ensino próprio, 

semelhante a uma faculdade.”  

 

“O Entrevistado 1 enfatizou que o colaborador precisa ter consciência da necessidade de 

adotar a LC, pois seu uso facilitará seu trabalho.” 

 

“O Entrevistado 1 comentou que os colaboradores necessitam não só do conhecimento 

teórico da LC, mas também da habilidade para aplicá-la.”  

 

“O Entrevistado 2 declarou que é necessário agir com clareza de propósitos e foco nas 

pessoas, ou seja, orientar em relação a LC todos os envolvidos com os processos da empresa, 

inclusive terceiros.” 

 

“O Entrevistado 2 enfatizou que durante a implementação da LC, geralmente, os 

colaboradores não possuem o conhecimento necessário e, portanto, é importante que exista 

uma fase de treinamento e desenvolvimento de pessoas.”  

 

“O Entrevistado 2 afirmou que é o treinamento é importante para formar multiplicadores da 

LC dentro da empresa e assim diminuir ainda mais os desperdícios.”  

 

“O Entrevistado 2 ressaltou que os projetos de consultoria possuem a duração média de um 

ano a um ano e meio. Em alguns casos, a duração pode ser curta, por exemplo, três meses. 

Geralmente, a duração está associada ao tempo necessário para desenvolver multiplicadores 

da LC na empresa. Quando esse processo não é completo, corre-se o risco de perder todos os 

avanços obtidos.” 

 

“O Entrevistado 2 destacou que muitas vezes as empresas tentam formar super especialistas 

em um curto espaço de tempo, sendo que é preciso ter uma visão de longo prazo, pois o 

processo de aprendizado é lento.” 

 

 

Em relação ao passo 1 dessa etapa, os entrevistados ressaltam que o apoio da alta 

gerência é fundamental para o sucesso na implantação da LC em empresas de construção, sendo 

que esse apoio deve ser real, ou seja, é necessário que a liderança acompanhe e cobre os 

resultados da implantação da LC. O Entrevistado 1 afirma que o apoio/comprometimento da 

alta gerência com a LC é importante para sinalizar aos envolvidos que aqueles que não 

participarem/contribuírem para a implantação da LC não terão sucesso na carreira ou mesmo 
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continuidade dentro da empresa, motivando as pessoas a aceitar e/ou promover a LC.  Já o 

Entrevistado 2 destaca que é necessária uma visão sistemática durante o processo de 

implantação da LC, que envolve vários setores da empresa e pode resultar em conflitos entre as 

partes, por isso, a falta de apoio da alta gerência pode representar uma barreira a esse processo. 

Adicionalmente, o Entrevistado 2 alerta que a liderança, geralmente, assume compromissos 

com objetivos de curto prazo, devido ao fato de ocuparem o cargo por períodos de um a três 

anos.  

As ferramentas sugeridas na literatura para o passo 1 não foram citadas na prática das 

empresas, apesar dos entrevistados concordarem com a utilização das ferramentas 

Desenvolvimento de Pessoas e Treinamentos, essas não são aplicadas especificamente para 

conscientizar a alta gerência. Como o Entrevistado 1 citou que são realizadas reuniões mensais 

com a alta gerência para atualização do progresso da implantação da LC, essa ferramenta será 

adicionada no framework proposto adaptado como uma forma de conscientizar e obter apoio 

da alta gerência.  

No passo 2, os entrevistados ressaltam a importância de envolver fornecedores, gerência 

e funcionários no sentido de conscientizar, obter consenso e apoio de todos os envolvidos com 

a implantação da LC. As ferramentas indicadas na literatura e também adotadas pelas duas 

empresas são: reuniões diárias curtas, ferramentas colaborativas e treinamentos. 

Adicionalmente, a Empresa 1 utiliza tecnologias de videoconferência, aplicativos de 

comunicação via Internet (WhatsApp e outros), redes sociais, Kaizen, Gemba Walk, 

planejamento puxado (dentro do LPS), Sistemas de Informações de Projeto, parcerias e Gestão 

da Cadeia de Suprimentos. O JIT não é utilizado por nenhuma das duas empresas, sendo ainda 

necessário a manutenção de um volume alto de estoques. Outras ferramentas indicadas na 

literatura também não são adotadas por nenhuma das duas empresas: contratos de design e 

contratos de construção, questionário sobre motivação dos colaboradores e empoderamento dos 

colaboradores.  

No passo 3, o Entrevistado 1 destaca que esse passo é tão importante que a Empresa 1 

desenvolveu seu próprio sistema de ensino, enquanto o Entrevistado 2 ressalta que esse passo 

é importante porque, na maioria dos casos, os colaboradores não possuem conhecimento sobre 

a LC.  
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O Entrevistado 1 também ressalta a necessidade de se estabilizar a área onde a LC está 

sendo implantada, ou seja, o treinamento e desenvolvimento de pessoas deve ser completo, não 

podendo ser interrompido antes que os colaboradores estejam minimamente independentes da 

consultoria, com o risco de perder todos os avanços realizados. Dois pontos são essenciais: o 

primeiro ponto é que o colaborador necessita entender que a LC facilitará seu trabalho e, o 

segundo e mais importante ponto, é que o colaborador necessita desenvolver a habilidade de 

aplicar o conhecimento adquirido nos treinamentos e cursos de LC.  

Já o Entrevistado 2 ressalta que é necessário apenas 10% de teoria (treinamentos e 

cursos) e 90% de prática (desenvolvimento da habilidade de aplicar a LC nos processos da 

empresa). Adicionalmente, o Entrevistado 2 argumenta que se deve agir com clareza de 

propósitos e foco nas pessoas, orientando todos os envolvidos nos processos da empresa, 

inclusive terceiros, sobre as vantagens da adoção da LC pela empresa cliente. Ainda, segundo 

o Entrevistado 2, o treinamento dos colaboradores visa a formação de multiplicadores da LC 

que possam contribuir para a melhoria dos processos da empresa cliente e alerta que a empresa 

não dever tentar formar superespecialistas em um curto período de tempo, pois se esses 

especialistas não forem capazes de promover as melhorias necessárias, a imagem da LC como 

solução pode ficar comprometida perante os colaboradores, aumentando assim a resistência em 

aceitar a LC.   

Em relação as ferramentas da LC utilizadas no passo 3, as duas empresas citam os 

treinamentos, cursos e desenvolvimento de pessoas. O PDCA provavelmente está incluso 

dentro dos treinamentos, as reuniões diárias e as reuniões de segurança não são utilizadas para 

treinamentos e sim para informar a situação cotidiana dos processos da empresa e nenhuma 

empresa utiliza questionário de avaliação da educação continuada para a LC. No framework 

proposto adaptado foram mantidos somente as ferramentas: treinamentos, desenvolvimento de 

pessoas e questionário de avaliação continuada para a LC, pela possibilidade de transformação 

dos dados disponíveis nesse questionário em um indicador de desempenho da implementação 

da LC na empresa.  

No Quadro 7 são destacadas as principais observações realizadas pelos entrevistados 

em relação a Etapa 3 do framework proposto.  
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Quadro 7 – Observações realizadas da Etapa 3 do framework proposto 

Etapa 3: Passo 1 – Analisar possível contratação de empresas que compartilhem os 

princípios da LC 

 

“Segundo o Entrevistado 1, é necessário analisar se a utilização desse critério compensa o 

esforço/investimento para contratar uma empresa que compartilha os princípios da LC. Em 

determinadas situações, a empresa contratada irá fornecer uma quantidade limitada de 

produtos ou irá prestar um serviço por um curto período de tempo. Nesses casos, é mais 

indicado o acompanhamento do processo da empresa do que tentar implantar o Lean na 

empresa subcontratada ou tentar encontrar uma empresa que já adote o Lean.”  

 

“O Entrevistado 1 declarou que as empresas subcontratadas não oferecem dificuldades / 

barreiras a adoção da LC quando requisitadas e, portanto, os subcontratados não foram um 

obstáculo a adoção da LC na empresa.”  

 

“O Entrevistado 2 salientou que a resistência por parte dos subcontratados em adotar a LC é 

baixa ou inexistente. Muitas vezes, esses subcontratados são os primeiros a aceitar a 

proposta.”  

 

 

Etapa 3: Passo 2 – Planejar e preparar a implementação das práticas e ferramentas da 

LC e novas tecnologias de construção 

 

“A Empresa 1 adotou várias tecnologias inovadoras, tais como: BIM, Scrum e indústria 4.0. 

O BIM está conectado com o sistema de excelência da empresa. Já o Scrum é aplicado para 

acelerar a implantação da LC. Em relação a indústria 4.0, a empresa possui uma área de 

inovação que já implantou o uso de equipamentos não tripulados e de drones para melhorar 

os fluxos das atividades.” 

 

“O Entrevistado 2 citou várias ferramentas e práticas utilizadas nas empresas da construção: 

LPS; Poka-Yoke; Gestão visual; 5S; Kanban; Trabalho padronizado; Sistemas de medição de 

desempenho; Gestão de descarte de resíduos; Engenharia de valor; Cadeia de ajuda; 

Treinamento e desenvolvimento de pessoas; Gemba Walk.”  

 

“O Entrevistado 2 comentou que as ferramentas e práticas são classificadas de acordo com 

os resultados que irão gerar: curto prazo, médio prazo, longo prazo. Entretanto, não 

necessariamente todas as ferramentas e práticas carecem de serem implementadas. Isso 

dependerá da necessidade do cliente.”  

 

“O Entrevistado 2 informou que, normalmente, os princípios da LC mais utilizados são: 

reduzir a parcela de atividades que não agregam valor; reduzir o tempo de ciclo e o lead time; 

eliminar atividades de fluxo; aumentar a transparência do processo e; introduzir a melhoria 

contínua no processo.” 
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“O Entrevistado 2 frisou que novas tecnologias, como o BIM e o Six Sigma, não são 

amplamente adotadas pelas empresas. Já o Scrum possui algumas iniciativas, embora muito 

tímidas e isoladas na construção civil.”  

 

Etapa 3: Passo 3 – Planejar o sistema de medição de desempenho 

 

“A Empresa 1 utiliza vários indicadores de desempenho, tais como: PPC; desvio do custo da 

obra, desvio do prazo da obra; produtividade, desperdícios, valor agregado.” 

 

“O Entrevistado 1 destacou que são criados KPIs para atividades específicas, como por 

exemplo, montagem de formas.” 

 

“O Entrevistado 2 enfatizou que a falta de um sistema de medição de desempenho é uma 

barreira a implantação da LC.” 

 

“Segundo o Entrevistado 2, os principais indicadores de desempenho são: PPC; desvio do 

custo da obra; desvio do prazo da obra; índice de satisfação do cliente; índice de retrabalho; 

índice de desperdício de materiais.”  
 

 

Ao analisar os três passos dessa etapa, ambos os entrevistados concordaram com a 

aplicação dos passos 2 e 3. Entretanto, o passo 1 não foi considerado necessário/indispensável. 

Como justificativa, os dois entrevistados relatam que as empresas subcontratadas, 

normalmente, não oferecem dificuldades/barreiras à adoção da LC quando requisitadas. 

Adicionalmente, o Entrevistado 1 ressalta que se deve avaliar a necessidade desse passo, pois 

em determinadas situações, o tempo do contrato é curto, não justificando os investimentos para 

realizar esse passo. Já o Entrevistado 2 afirma que na maioria dos casos, os subcontratados não 

oferecem resistência a adoção da LC e, portanto, não representam uma barreira. Segundo o 

Entrevistado 2, uma possibilidade para o framework de Khaba e Bhar, referência para adoção 

do passo 1, apresentar a subcontratação como uma barreira, é que o país onde foi desenvolvido 

o framework, utiliza mão de obra proveniente de diversos países e, portanto, com culturas e 

língua diferentes, podendo ser essa a causa do problema de subcontratação nesse país.  

Em relação as ferramentas indicadas na literatura para o passo 1, os dois entrevistados 

concordam que as parcerias contribuem para o sucesso na implantação da LC. No framework 

adaptado, decidiu-se por retirar esse passo, uma vez que na prática ele não contribui 

significativamente para o sucesso na implantação da LC nas empresas e por muitas vezes, ser 

difícil encontrar fornecedores neste setor que adotem a filosofia Lean.  
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 No passo 2, o Entrevistado 1 informa que a Empresa 1 utiliza grande parte das 

ferramentas e práticas da LC, além de novas tecnologias como o BIM, Scrum e Indústria 4.0. 

O Scrum é um framework de processo ágil utilizado para gerenciar projetos complexos 

de desenvolvimento de produtos caracterizados pela alta imprevisibilidade causada pela 

incerteza nos requisitos e na tecnologia (POUDEL; GARCIA DE SOTO; MARTINEZ, 2020).  

Ainda segundo esses autores, apenas em alguns estudos de caso foram documentaram o uso do 

Scrum na indústria da construção. Vale destacar que o Entrevistado 1, relatou que o Scrum é 

aplicado para acelerar a implantação da LC em novos projetos da Empresa 1.  

A adoção ampla da maioria das ferramentas da LC e de novas tecnologias pela Empresa 

1, pode se justificar por ser uma empresa de grande porte, com várias obras em todo o país e 

até no exterior. Já o Entrevistado 2 afirma que a maioria das empresas clientes utiliza apenas as 

ferramentas e práticas mais comuns da LC, tais como: LPS, 5S, trabalho padronizado etc. Uma 

possível explicação para a não utilização de novas tecnologias como o BIM e a Indústria 4.0, 

seria a falta de recursos para novos investimentos em mão de obra especializada e infraestrutura 

para a adoção dessas tecnologias em empresas de menor porte. Adicionalmente, o Entrevistado 

2 cita a ferramenta cadeia de ajuda, que segundo Tortorella e Fettermann (2018) é uma 

ferramenta para auxiliar na solução de problemas, onde na eventualidade de um problema não 

ser solucionado no nível mais básico, usa-se um tipo de sinal, geralmente um Andon, para 

requisitar ajuda de alguém em um nível hierárquico mais elevado ou uma equipe técnica 

especializada.  

O framework proposto adaptado irá sugerir como ferramentas adicionais a cadeia de 

ajuda, a metodologia Scrum e as tecnologias da Indústria 4.0.  

 No passo 3, o Entrevistado 1 ressalta que sem indicadores de desempenho não é possível 

ter consciência do progresso da implantação da LC e, portanto, os sistemas de medição de 

desempenho são essenciais na implantação da LC. Adicionalmente, a Empresa 1 cria KPIs para 

atividades específicas. Além dos indicadores mais utilizados (PPC, desvio de custo da obra, 

desvio do prazo da obra, produtividade, desperdícios), o Entrevistado 2 cita o índice de 

retrabalho e o índice de satisfação do cliente, enquanto o Entrevistado 1 cita o índice de valor 

agregado como indicadores também adotados. Em relação as ferramentas indicadas na 

literatura, os dois entrevistados utilizam todas, quais sejam: ferramentas de coleta de dados de 
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desempenho, análise de dados estatísticos, medição de custos e análise de processos de 

construção por meio dos resultados dos indicadores de desempenho.  

No framework adaptado, os três indicadores sugeridos pelos entrevistados foram 

acrescentados no passo 1 da Etapa 5 para melhorar o sistema de medição de desempenho das 

empresas de construção.  

 No Quadro 8 são apresentadas as principais observações realizadas pelos entrevistados 

em relação a Etapa 4, que é composta por quatro passos.  

 

Quadro 8 – Observações realizadas da Etapa 4 do framework proposto 

Etapa 4: Passo 1 – Implementar ações para promover mudanças no comportamento 

das pessoas e na cultura da empresa 

 

“A Empresa 1 não possui um sistema de recompensas explícito. As pessoas mais aderentes 

ao processo de implantação da LC conseguem obter sucesso na carreira e isso motiva as 

pessoas a participar da adoção da LC.”  

 

“A Empresa 1 utiliza as redes sociais como Instagram, Youtube e Facebook para dar 

visibilidade as pessoas que mais participam do processo de implantação da LC.”  

 

“O Entrevistado 2 ressaltou que é necessário promover mudanças organizacionais, por 

exemplo, por meio de treinamento e desenvolvimento de pessoas.” 

 

“O Entrevistado 2 destacou que para promover mudanças, um fator de sucesso é a empatia, 

pois para obter bons resultados é necessário que os colaboradores tenham simpatia pelas 

pessoas que estão promovendo a mudança.” 

 

“O Entrevistado 2 reiterou que é necessário adotar uma linguagem mais simples para explicar 

os conceitos da LC para os colaboradores. Quanto mais simples maiores as chances de os 

colaboradores entenderem e adotarem a LC.” 

 

“O Entrevistado 2 concordou que um sistema de recompensas para funcionários pode auxiliar 

na adoção da LC.” 

 

“O Entrevistado 2 salientou que é importante promover mudanças de comportamento das 

pessoas e da cultura de empresa, mas que a resistência a essas mudanças pode ser uma 

barreira.” 
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Etapa 4: Passo 2 – Adotar uma perspectiva de sistema na implantação da LC 

 

“O Entrevistado 1, quando questionado sobre adotar uma perspectiva de sistema na 

implantação da LC, respondeu que se for em relação ao projeto englobando todas suas partes, 

ele concorda que adotar uma perspectiva de sistema auxilia no processo.”  

 

“O Entrevistado 2 alegou que é necessário o apoio da alta gerência para romper as barreiras 

entre as diversas áreas funcionais que existem dentro das empresas.” 

 

Etapa 4: Passo 3 – Transformar o design conceitual em um design produto-processo 

Lean 

 

“O Entrevistado 1 não opinou sobre esse passo”. 

 

“O Entrevistado 2 preferiu não opinar sobre esse passo.” 

 

Etapa 4: Passo 4 – Implementar práticas e ferramentas da LC e novas tecnologias 

construtivas 

 

“O Entrevistado 1 declarou que a adoção/implementação de novas tecnologias não enfrenta 

muita resistência, desde que justificada a necessidade da nova tecnologia.” 

 

“O Entrevistado 2 afirmou que o BIM é comentado em conversas informais sobre novas 

tecnologias, porém, a tecnologia ainda não virou prática.  
 

 

Conforme pode ser verificado nas observações do Quadro 8, os entrevistados 

concordaram com a aplicação dos passos 1, 2 e 4. Entretanto, preferiram não opinar sobre o 

passo 3, “transformar o design conceitual em design produto-processo Lean”.  

Em relação ao passo 1, especificamente sobre a prática de oferta de recompensas para 

os funcionários, os dois entrevistados foram divergentes. O Entrevistado 1 destaca que a 

Empresa 1 não oferece recompensas explícitas para incentivar a adoção da LC, sendo a sua 

promoção realizada de forma mais sútil, ou seja, as pessoas que mais participam/contribuem, 

geralmente, conseguem obter sucesso na carreira dentro da Empresa 1. Adicionalmente, para 

promover mudanças de comportamento e da cultura, a Empresa 1 utiliza as redes sociais 

(Instagram, YouTube, Facebook) para dar visibilidade às pessoas que mais participam do 

processo de implantação da LC. Já o Entrevistado 2 concorda que para promover a mudança de 

cultura, é importante a existência de um sistema de recompensas para funcionários. 

Adicionalmente, o Entrevistado 2 sugere que outros fatores influenciam a mudança de 
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comportamento dos colaboradores, tais como: ter empatia pelas pessoas contribui para obter 

bons resultados e; o uso de uma linguagem simples facilita o entendimento dos conceitos da 

LC por parte dos colaboradores.  

 Quanto as ferramentas, no passo 1, além das ferramentas e práticas citadas (sistema de 

recompensas; melhoria da comunicação, da colaboração e da motivação de colaboradores) não 

foram sugeridas, pelos entrevistados, outras ferramentas, tais como: seleção de pessoas que já 

possuam conhecimento da LC; parcerias de longo-prazo; avaliação da motivação e 

autorresponsabilidade dos colaboradores; trabalho em equipe e treinamentos. Já o uso das redes 

sociais para promover as pessoas que mais participam/contribuem com a implantação da LC 

será sugerido no framework proposto, assim como o uso de uma linguagem simples e ter 

empatia durante o ensino da LC para os colaboradores.  

 No passo 2, os dois entrevistados concordam que a adoção de uma perspectiva de 

sistema, que engloba todas as partes do projeto, auxilia na implantação da LC. Adicionalmente, 

o Entrevistado 2 ressaltou que para adotar uma perspectiva de sistema na implantação da LC é 

essencial o apoio da alta gerência para romper as barreiras existentes entre as diversas áreas da 

empresa, por exemplo, quando a LC está sendo implantada em uma determinada área da 

empresa e é necessária a colaboração de um gerente de outra área, nem sempre esse gerente 

está disposto a ceder parte de seu tempo para ocupar-se de problemas de outra área, pois essa 

pessoa já possui seus próprios problemas para resolver. Nesse sentido, um membro da alta 

gerência pode interceder requisitando o apoio desse gerente, no sentido de colaborar com a área 

em que está sendo implantada a LC. Apesar de concordar com a importância do passo 2, 

nenhum dos dois entrevistados citou as ferramentas sugeridas na literatura. Vale ressaltar que 

os dois entrevistados relataram o uso da Engenharia Simultânea pelas empresas participantes 

desta pesquisa.  

Já no passo 3, os entrevistados não opinaram sobre o passo, entretanto relataram o uso 

de duas ferramentas propostas para esse passo, quais sejam: engenharia simultânea e engenharia 

de valor. Adicionalmente, apesar de não citar diretamente, o Entrevistado 1 relatou o uso do 

BIM, ferramenta que utiliza a realidade virtual, durante o design e execução de projetos de 

construção. Já as ferramentas Matriz de Estrutura de Design, Set-Based Design e Análise de 

Compatibilidade Produto-Processo não foram citadas.  A falta de opinião dos entrevistados 

sobre esse passo, poderia ser motivada pela ausência de uma teoria que explicasse de forma 



90 

 

 

 

mais detalhada os conceitos e ferramentas propostas. Como na prática o passo 3 não foi 

utilizado por nenhuma das empresas e visando a simplificação do framework proposto 

adaptado, optou-se pela eliminação desse passo. 

No passo 4, os entrevistados concordam com sua importância. O Entrevistado 1 afirma 

que a implementação de novas tecnologias (BIM, Scrum, Indústria 4.0) é realizada sem muita 

burocracia, desde que justificada a necessidade, enquanto o Entrevistado 2 comenta que o uso 

de novas tecnologias como o BIM e a Indústria 4.0 ainda são raras na maioria das empresas da 

construção, mas que no caso específico do Scrum já existem iniciativas, embora tímidas e 

isoladas. Vale ressaltar que os entrevistados concordam que o uso da metodologia Six Sigma é 

praticamente inexistente, salvo iniciativas de estagiários recém saídos das universidades que 

tentam aplicar essa metodologia nos processos, porém, enfrentam bastante resistência por parte 

dos envolvidos, por exigir um conhecimento mais aprofundado sobre estatística.  

Quanto as ferramentas da LC sugeridas no passo 4, os entrevistados relatam que 

algumas não são utilizadas: JIT e fluxo de peça única, porque ainda é necessário manter 

estoques altos; TQM; TPM; Análise de Compatibilidade Produto/Processo. Adicionalmente, o 

Entrevistado 2 relata a inexistência de Sistemas de Informações de Projetos na maioria das 

empresas clientes e a pouca adoção da VSM, do Planejamento Puxado e da Qualidade 

Embutida. As demais ferramentas são adotadas com mais frequência, quais sejam: LPS, Gestão 

Visual, 5S, 5 Porquês, Kanban, Trabalho Padronizado, Gestão de Descarte de Resíduos, Gestão 

da Cadeia de Suprimentos e Gemba Walk.  

Em relação a Etapa 5, que é composta por quatro passos, as principais observações são 

destacadas no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Observações realizadas da Etapa 5 do framework proposto 

Etapa 5: Passo 1 – Mensurar o desempenho da implementação da LC e validar os 

indicadores de desempenho 

 

“O Entrevistado 1 declarou que é importante a escolha de indicadores de desempenho 

adequados porque quando a eficiência dos processos melhorarem é preciso possuir um 

indicador para indicar a melhora.” 

 

“O Entrevistado 1 afirmou que não é possível executar um projeto sem indicadores de 

desempenho adequados.” 
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“O Entrevistado 2 relatou que os consultores realizam, com a diretoria da empresa, um 

follow-up (acompanhamento), às vezes mensal às vezes bimestral, dependendo da agenda da 

liderança, para relatar as melhorias proporcionadas pela LC.” 

 

“O Entrevistado 2 sugeriu dois indicadores de desempenho que não haviam sido propostos: 

índice de retrabalho e índice de desperdício de materiais.” 

 

Etapa 5: Passo 2 – Adotar ações corretivas se necessário e registrar as lições 

aprendidas 

 

“A Empresa 1 possui um banco de dados onde são registradas as lições aprendidas. Por 

exemplo, quando ocorre um acidente esse banco de dados é acessado e as ações corretivas 

são desenvolvidas para tentar resolver o problema.” 

 

“O Entrevistado 1 declarou que a consultoria externa contratada pela Empresa 1 trouxe várias 

lições aprendidas de implantações da LC em outras empresas, que foram aplicadas e 

posteriormente registradas no banco de dados de lições aprendidas da Empresa 1.”  

 

“O Entrevistado 2 concordou com esse passo, mas não citou experiências relativas a ele.” 

 

Etapa 5: Passo 3 – Avaliar o grau de maturidade e estabelecer metas 

 

“O Entrevistado 1 declarou que, atualmente, a Empresa 1 realiza uma avaliação de 

maturidade por mês, mas no começo essa avaliação era realizada de 15 em 15 dias.” 

 

“A avaliação de maturidade na Empresa 1 é realizada por meio de um checklist de 

implantação de excelência que gera uma nota para cada um dos processos e, depois de aplicar 

em todas as obras, obtém-se uma nota global de maturidade LC para a Empresa 1.”  

 

“O Entrevistado 2 não citou experiências com avaliação de maturidade da LC nas empresas. 

Quanto ao estabelecimento de metas, citou que seriam mais objetivos táticos e estratégicos.” 

 

Etapa 5: Passo 4 – Promover a melhoria contínua 

 

“O Entrevistado 1 informou que, no começo do processo de implantação, para realizar as 

melhorias era necessário que pelo menos um colaborador que dominava os processos da 

Empresa 1 participasse junto com os consultores externos na proposição de melhorias para 

esses processos.”  

 

“O Entrevistado 1 declarou que, no começo do processo de implantação da LC na Empresa 

1, foi implementado um Projeto Piloto em uma área escolhida por ter as características 

apropriadas para dar início ao processo de implantação da LC, sendo as melhorias realizadas 

de forma pontual e concentrada na área escolhida.”  

 

“O Entrevistado 1 declarou que é necessário o apoio direto da alta gerência para iniciar o 

processo de melhoria e deixar evidente que o processo não é opcional.”  
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“O Entrevistado 1 alertou que é indispensável que o processo de melhoria seja estabilizado 

(sustentável) antes de partir para outras melhorias.”   

 

“O Entrevistado 2 sugeriu que o título do Passo 4 poderia ser alterado para: ‘Promover uma 

reflexão incansável sobre os erros para poder fazer melhor da próxima vez.” 

 

“Sobre a necessidade de se estabelecer um tempo para o ciclo do framework proposto, o 

Entrevistado 2 argumentou que cada empresa é diferente, em relação a maturidade, nível de 

esperteza dos colaboradores, nível de urgência para resolver os problemas etc. Portanto, é 

impraticável estabelecer um prazo rígido para o ciclo do framework.” 
 

 

Após apresentar os passos da Etapa 5, os entrevistados concordaram com a aplicação 

dos passos propostos, apesar do Entrevistado 2 não citar experiências com o passo 3 (avaliação 

de maturidade) nas empresas clientes onde já prestou serviços de consultoria.  No passo 1, o 

Entrevistado 1 afirma que é impossível executar um projeto sem indicadores de desempenho 

adequados que mostrem o progresso das melhorias nos processos. Já o Entrevistado 2 declarou 

que é importante realizar mensalmente um follow-up (acompanhamento) dos indicadores de 

desempenho para avaliar as melhorias. Entretanto, dependendo da agenda da liderança, o 

follow-up pode ser realizado bimestralmente.  

Quanto as ferramentas sugeridas para o passo 1, os dois entrevistados relataram o uso 

de todos os indicadores sugeridos como fonte de dados para uma análise estatística que fornece 

informações para uma posterior análise dos processos de construção. Vale ressaltar que a 

análise estatística realizada não está relacionada com a metodologia Six Sigma. Adicionalmente, 

o Entrevistado 1 informou que em determinadas situações podem ser criados indicadores 

específicos para um determinado processo. Já o Entrevistado 2 sugeriu a utilização de 

indicadores de retrabalho e indicadores de desperdícios de materiais. No framework proposto 

adaptado foram acrescentados os dois indicadores sugeridos e a possibilidade da criação de 

indicadores específicos se necessário.  

 No passo 2, o Entrevistado 1 informou que a Empresa 1 mantém um banco de dados 

com as lições aprendidas, sendo que a consultoria contratada, por meio de seu know-how, 

contribuiu para o preenchimento desse banco de dados. Já o Entrevistado 2, apesar de concordar 

com a importância de registrar as lições aprendidas, não citou a existência de banco de dados 

de lições aprendidas nas empresas clientes. Adicionalmente, os dois entrevistados indicaram a 

implementação do PDCA nas empresas.  
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No passo 3, o Entrevistado 1 informa que a Empresa 1, apesar de não utilizar nenhum 

framework específico para avaliação de maturidade, realiza avaliações mensais de maturidade. 

Essa avaliação é realizada por meio de um checklist de implantação de excelência que gera uma 

nota para cada um dos processos. Esse checklist é aplicado em todas as obras, gerando assim 

um valor global representativo de maturidade da LC na Empresa 1. Já o Entrevistado 2 não 

informou a existência de avaliações de maturidade realizadas nas empresas clientes. No 

framework proposto adaptado foram mantidos o framework de Hofacker e o framework de 

Nesensohn, Bryde e Pasquire para avaliação de maturidade.  

Por fim, no passo 4, os entrevistados concordam com sua importância, com o 

Entrevistado 1 destacando a importância do trabalho conjunto de consultores e de funcionários 

da empresa que dominem seus processos, para que a implantação da LC tenha sucesso. 

Adicionalmente, o Entrevistado 1 também deu grande ênfase na necessidade da execução de 

um Projeto Piloto em uma área muito bem selecionada, com características apropriadas para 

dar início ao processo de implantação da LC. Segundo o Entrevistado 1, é importante que esse 

Projeto Piloto tenha sucesso e crie uma imagem positiva junto aos colaboradores, que motivará 

a adoção da LC em toda a empresa. Outros dois fatores foram relatados como de grande 

importância: o apoio da alta gerência, que precisa deixar bastante claro para todos de que o 

processo de implantação da LC não é opcional e; a estabilização do processo de melhoria, que 

significa que a equipe de melhoria só deve sair de uma área/processo quando os colaboradores 

tiverem a habilidade de realizar as melhorias de maneira independente.  

Em relação ao passo 4, o Entrevistado 2 comenta que as empresas são diferentes e, 

portanto, cada uma tem um tempo específico para o ciclo do framework proposto. 

Adicionalmente, o Entrevistado 2 sugeriu a mudança do título do passo 4 para “Promover uma 

reflexão incansável sobre os erros de modo a fazer melhor da próxima vez”. Quanto as 

ferramentas sugeridas nesse passo, os entrevistados concordaram com a utilização das 

ferramentas identificadas na literatura.  

 

4.2.3 Discussão dos resultados e framework adaptado  

O framework conceitual proposto foi avaliado pelos entrevistados que concordaram 

com as etapas identificadas na literatura. Em relação aos passos, os entrevistados também 
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concordam com a maioria deles, havendo apenas a inclusão de mais um passo e a retirada de 

outros dois.  

O passo estabelecer um projeto piloto foi sugerido na pesquisa empírica, sendo 

adicionado ao final da Etapa 1. A justificativa para essa inclusão é que, segundo relato do 

Entrevistado 1, o projeto piloto foi crucial para garantir o sucesso da adoção da LC. O principal 

objetivo desse projeto é a criação de uma imagem positiva em relação à LC que possa incentivar 

a mudança de comportamento em relação a adoção da filosofia enxuta. Adicionalmente, o 

projeto propicia o treinamento em relação a LC, preferencialmente com a ajuda de uma 

consultoria, para um grupo de funcionários da empresa que dominem seus processos. Esses 

funcionários quando estiverem treinados em sua plenitude, substituirão a consultoria e serão os 

multiplicadores da LC dentro da empresa.  

 Já em relação aos passos excluídos, destaca-se o passo 1 “Analisar possível contratação 

de empresas que compartilhem os princípios Lean” que foi retirado da Etapa 3 do framework. 

A justificativa é de que esse passo, segundo o Entrevistado 2, seria válido no contexto onde foi 

aplicado o framework de Khaba e Bhar (2017), ou seja, um projeto onde grande parte dos 

colaboradores são de países com língua e culturas diferentes, dificultando o treinamento desses 

colaboradores. No Brasil, a maioria dos colaboradores das empresas subcontratadas são 

brasileiros e, segundo os entrevistados, não existe ou é irrisória a resistência desses 

colaboradores em aceitar a LC.  

Na Etapa 4, o passo 3 “Transformar o design conceitual em um design produto-processo 

Lean” também foi retirado do framework. A justificativa é de que nenhum dos entrevistados 

utilizou na prática esse passo e, portanto, visando a simplificação e entendimento do framework 

proposto adaptado, decidiu-se pela sua eliminação. No entanto, pode-se recomendar a 

investigação dos motivos para sua não utilização como recomendação de pesquisas futuras. 

Adicionalmente, a literatura não traz muitos detalhes sobre como seria a operacionalização 

desse passo.  

Em relação as ferramentas, conforme já mencionado, decidiu-se pela permanência no 

framework proposto adaptado daquelas que foram sugeridas na literatura, mas que não foram 

utilizadas na prática, por serem consideradas ferramentas importantes e para permitir que as 

empresas tenham a possibilidade de escolher as mais adequadas ao seu perfil. Já as ferramentas 

e passos que, além de não serem utilizadas na prática, foram consideradas irrelevantes ou a 
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literatura não é clara quanto a sua utilização, optou-se pela sua eliminação do framework 

proposto adaptado.  

Vale ressaltar que foram adicionadas as ferramentas sugeridas pelos entrevistados, quais 

sejam: benchmarking no passo 2 da Etapa 1 (Entrevistado 2); consultoria e equipe de 

implantação da LC no novo passo 4 da Etapa 1 (Entrevistado 1); reuniões mensais no passo 1 

da Etapa 2 (Entrevistado 1); cadeia de ajuda (Entrevistado 2), Scrum e Indústria 4.0  

(Entrevistado 1) no passo 1 da Etapa 3; redes sociais (Entrevistado 1), treinamento para 

desenvolver soft skills (empatia, respeito etc.) e utilização de linguagem simples para explicar 

a LC (Entrevistado 2) no passo 1 da Etapa 4; indicadores de retrabalho, indicadores de 

desperdícios e ferramenta follow-up (Entrevistado 2)  e indicador de valor agregado 

(Entrevistado 1) no passo 1 da Etapa 5; checklist e reuniões mensais para avaliação de 

maturidade (Entrevistado 1) no passo 3 da Etapa 5.  

Baseado nestas considerações, o esquema simplificado do framework adaptado é 

apresentado na Figura 20, enquanto o Quadro 10 expõe sua versão mais detalhada.  
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Figura 20 - Framework integrativo para adoção da LC adaptado  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 10 – Passos, métodos e ferramentas adotados em cada etapa do framework proposto adaptado 

Etapa Passo Métodos e ferramentas 
Autores - Passo/ Autores 

- Métodos e Ferramentas 

Etapa 1 

Identifica-

ção de 

Valor e 

Diagnóstico 

da Empresa 

1. Identificar o que é valor para o cliente Mapeamento de processo; VSM; Fluxograma de processo; 5 Porquês; Pesquisas de 

qualidade; Pesquisas de satisfação dos clientes; Visualização de projetos; Sistemas de 

comunicação com clientes 

[F1; F3; F5; F6; F8; F9; 

F10; F11; F12] / [F1; F3; 

F11] 

2. Identificar as fontes atuais e futuras de 

desperdícios 

VSM; LPS; 5S; JIT; Tecnologia da informação; Gestão de descarte de resíduos; 

Questionários; Reuniões diárias rápidas; Mapeamento de processo; Fluxograma de 

processo; 5 Porquês; Pesquisas de identificação de desperdícios; Análise de dados 

estatísticos; Análise de processos de construção; Análise de sistemas de aquisição, 

armazenamento e entrega de recursos; Gráficos de balanceamento de equipes; 

Amostragem de utilização de equipamentos; Amostragem de utilização de mão-de-obra; 

Benchmarking (Entrevistado 2)  

[F1; F2; F3; F8; F9; F10; 

F11] / [F1; F2; F3; F8; F9; 

F10; F11] 

3. Identificar as principais barreiras à LC Framework de Khaba e Bhar  [F1; F7] / [F7] 

4. Estabelecer um projeto piloto  Consultoria e equipe de implantação da LC (Entrevistado 1)  

Etapa 2 

Conscienti-

zação e 

Entendi-

mento da 

LC 

1. Conscientizar e obter apoio da alta 

gerência 

Desenvolvimento de pessoas; Treinamento; Questionário para avaliar o comprometimento 

da alta gerência com a LC; Reuniões mensais (Entrevistado 1) 

[F1; F2; F3; F7; F8; F9; 

F10] / [F3; F10] 

2. Envolver fornecedores, gerência e 

funcionários (colaboração) 

Contratos de design e contratos de construção alinhados com a LC; Sistemas de 

informações sobre projetos; Tecnologias de videoconferência; Parcerias; Treinamentos; 

Gemba Walk; 5 Porquês; Kaizen; LPS; Reuniões diárias curtas; Ferramentas colaborativas; 

Gestão da cadeia de suprimentos; JIT; Sistema puxado; Questionário (Motivação dos 

colaboradores); Empoderamento dos colaboradores 

[F2; F3; F5; F6; F7; F8; F9; 

F10; F12] / [F2; F3; F5; F8; 

F9; F10] 

3. Fornecer educação e treinamento para a 

LC (funcionários, empreiteiras, designers) 

Treinamentos; Desenvolvimento de pessoas; Questionário (Avaliação da educação 

continuada para a LC) 

[F1; F3; F5; F6; F7; F8; F9; 

F10; F11; F12] / [F1; F3; 

F5; F9; F10; F11] 

Etapa 3 

Planeja-

mento / 

Preparação 

da LC 

1. Planejar e preparar a implementação das 

práticas e ferramentas da LC e novas 

tecnologias de construção 

VSM; Gestão da Cadeia de suprimentos; JIT; Gestão da qualidade total; BIM; Ferramentas 

de planejamento de curto e médio prazo; Perspectiva de longo prazo; Cadeia de ajuda 

(Entrevistado 2); Scrum e Indústria 4.0 (Entrevistado 1)  

[F1; F2; F5; F6; F7; F9; 

F10; F12] / [F1; F2; F9; 

F10; F12] 

2. Planejar o sistema de medição de 

desempenho 

Ferramentas de coleta de dados de desempenho, análise de dados estatísticos, medição de 

custos e análise de processos de construção 

[F1; F7; F8] / [F1] 

 

 



98 

 

 

 

Continuação... 

Etapa Passo Métodos e ferramentas 
Autores - Passo/ Autores 

- Métodos e Ferramentas 

Etapa 4 

Implantação 

da LC 

1. Implementar ações para promover 

mudanças no comportamento das 

pessoas e na cultura da empresa 

Treinamentos; Trabalho em equipe; Sistema de recompensas para funcionários; Kaizen; 

Avaliação da motivação e autorresponsabilidade dos colaboradores; Melhoria da 

comunicação, da colaboração e da motivação de colaboradores; Parcerias de longo prazo; 

Seleção de pessoas; Rede sociais (Instagram, Facebook, YouTube) (Entrevistado 1); 

Treinamento para desenvolver soft skills e utilização de linguagem simples e acessível ao 

colaborador (Entrevistado 2) 

[F1; F2; F3; F5; F6; F7; F8; 

F9; F10; F11; F12] / [F1; 

F3; F5; F9; F11] 

2. Adotar uma perspectiva de sistema 

na implantação da LC 

Contratos de design e construção que considerem a LC; Gestão da qualidade total; 

Engenharia simultânea; Gestão da cadeia de suprimentos; Gestão visual; Contratos de escopo 

amplo 

[F2; F6; F8; F10; F12] / 

[F2; F8] 

3. Implementar práticas e ferramentas 

da LC e novas tecnologias 

construtivas 

5S; JIT; Processamento de fluxo de valor; Tecnologia da Informação; Pré-fabricação; Fluxo 

de peça única; Engenharia detalhada; VSM; Sistema puxado; Kanban; Nivelamento da 

produção; Qualidade embutida; Poka-Yoke; Trabalho padronizado; Gestão da qualidade total; 

Gestão visual; LPS; BIM; Análise da causa raiz; 5 Porquês; Diagrama de Pareto; Diagrama 

de Ishikawa; Sistema a prova de falhas para a qualidade; PDCA; Kaizen; Sistemas de 

documentação; Relatório A3 

[F1; F2; F4; F5; F9; F10; 

F11; F12] / [F1; F2; F4; F5; 

F8; F9; F10; F11; F12] 

Etapa 5 

Avaliação de 

Desempenho 

e Melhoria 

Contínua 

1. Mensurar o desempenho da 

implementação da LC e validar os 

indicadores de desempenho 

PPC (Indicador de porcentagem do plano completo); Indicadores de desvio do custo da obra; 

Indicadores de desvio do prazo da obra; Análise estatística de dados; Análise dos processos 

de construção; Indicador de retrabalho, Indicador de desperdícios e Ferramenta Follow-up 

(Entrevistado 2); Indicador de valor agregado (Entrevistado 1) 

[F4; F6; F7; F10] / [F1; 

F10] 

2. Adotar ações corretivas se 

necessário e registrar as lições 

aprendidas 

PDCA; Sistemas de documentação [F1; F10] / [F1] 

3. Avaliar o grau de maturidade e 

estabelecer metas 

Framework de Hofacker et al.; Framework de Nesensohn, Bryde e Pasquire; Checklist e 

Reuniões mensais para avaliação de maturidade (Entrevistado 1) 
[F3; F6] / [F3; F6] 

4. Promover a melhoria contínua VSM; LPS; Gemba Walk; 5 Porquês; Kaizen; PDCA; Sistema de Medição de Desempenho [F2; F5; F6; F7; F8; F9; 

F10; F11; F12] / [F2; F5; 

F8; F9; F11] 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A LC é uma filosofia que auxilia as empresas da construção civil a se tornarem mais 

eficientes, sustentáveis e com melhores condições de trabalho para seus colaboradores. 

Entretanto a sua adoção pelas empresas brasileiras ainda é baixa. Nesse sentido, este trabalho 

teve como objetivo geral propor um framework para facilitar a adoção da LC em empresas da 

construção civil. Para tanto, esse objetivo foi desmembrado em três objetivos específicos, quais 

sejam: identificar os principais frameworks para implantação da LC disponíveis na literatura; 

propor um framework conceitual para a implantação da LC em empresas da construção civil; 

avaliar e adaptar o framework proposto após workshops realizados com consultores e 

construtoras que adotem a filosofia LC.   

No intuito de atender os dois primeiros objetivos específicos foi realizada uma revisão 

sistemática da literatura sobre frameworks aplicados na implantação da LC, sendo utilizadas as 

bases científicas Web of Science, Scopus, Science Direct, ACM Digital Library, Engineering 

Village e artigos do Internacional Group for Lean Construction (IGLC). Como resultado dessa 

etapa, foram identificados doze frameworks e modelos conceituais sobre o tema. Estes foram 

analisados e comparados, onde foi possível perceber que muitos deles abordavam partes 

específicas do processo de implantação da LC. Dessa forma, foi apresentado um framework 

teórico integrativo desenvolvido a partir das características e ferramentas mais relevantes 

encontradas nos modelos identificados na literatura.  

No sentido de atender o terceiro objetivo específico proposto, foi realizado um 

workshop com profissionais de cada uma das empresas participantes e, com base nesses 

workshops, o framework conceitual resultante da etapa teórica foi adaptado para englobar as 

sugestões propostas pelos entrevistados na fase empírica deste trabalho.  

Como principal contribuição teórica, este estudo possibilitou a realização de um 

levantamento dos trabalhos, publicados em vários anos de pesquisa sobre a LC, que apresentam 

modelos e frameworks sobre a implantação da LC em empresas da construção civil, 

possibilitando a criação de um modelo teórico integrado para diminuir a lacuna existente na 

literatura em relação a adoção da LC. Como contribuição prática, acredita-se que este modelo 

possa ser um importante instrumento para auxiliar a aplicação da LC em empresas da 

construção civil.  
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A presente pesquisa possui algumas limitações e sugere possíveis direções para 

pesquisas futuras. Em relação as limitações, destaca-se o baixo número de empresas do setor 

da construção no Brasil que aplicam a filosofia lean e a dificuldade de aceitarem participar da 

pesquisa. No Brasil, a maioria das empresas do setor da construção aplicam a LC de maneira 

fragmentada, ou seja, poucas adotam a LC em todo o seu potencial. Adicionalmente, grande 

parte desta pesquisa foi realizada no período da pandemia, na qual muitos gestores estavam em 

home office, o que dificultou ainda mais o contato com os mesmos. Outra dificuldade foi o 

tempo longo para obter a aceitação das empresas e o pouco tempo restante para aprovação do 

termo aceitação e demais documentações necessárias à pesquisa e que foram requisitadas pelo 

Comitê de Ética da UFOP.  

Em relação as pesquisas futuras, sugere-se que pesquisas adicionais sobre a aplicação 

da filosofia lean no setor da construção civil sejam realizadas. Adicionalmente, sugere-se que 

o framework proposto nesta pesquisa possa ser aplicado em empresas do setor da construção 

civil, no intuito de verificar sua eficácia e propor possíveis adaptações, caso necessário.  

 

  



101 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACHANGA, P. et al. Critical success factors for lean implementation within SMEs. Journal 

of Manufacturing Technology Management, v. 17, n. 4, p. 460–471, 2006.  

 

AKMAL, A.; GREATBANKS, R.; FOOTE, J. Lean thinking in healthcare – Findings from a 

systematic literature network and bibliometric analysis. Health Policy, 2020. 

 

ALBALKHY, W.; SWEIS, R. Barriers to adopting lean construction in the construction 

industry: a literature review. International Journal of Lean Six Sigma, v. 12, n. 2, p. 210–

236, 2021.  

 

AL‐AOMAR, R. A lean construction framework with Six Sigma rating. International Journal 

of Lean Six Sigma, v. 3, n. 4, p. 299–314, 2012.  

 

ALARCON, L. F. Lean construction. Rotterdam; Brookfield, Vt, USA: A.A. Balkema, 1997.  

 

ALVES, T. da C. L.; MILBERG, C.; WALSH, K. D. Exploring lean construction practice, 

research, and education. Engineering, Construction and Architectural Management, v. 19, 

n. 5, p. 512–525, 2012. 

 

ANDRADE, G. B. Q. de; HIPPERT, M. A. S. Roteiro para estudo de viabilidade de 

empreendimentos imobiliários residenciais / Roadmap for feasibility study of residential real 

estate developments. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 9, p. 73706–73717, 2020. 

 

ANDÚJAR-MONTOYA, M. D. et al. BIM-LEAN as a Methodology to Save Execution Costs 

in Building Construction - An Experience under the Spanish Framework. Applied Sciences, v. 

10, n. 6, p. 1913, 2020. 

 

ANKOMAH, E. N.; AYARKWA, J.; AGYEKUM, K. Conceptual framework for capability 

and capacity building of SMEs for lean construction adoption. In: 26th ANNUAL 

CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION 

(IGLC). Chennai, India. Anais... Chennai, 2018. Disponível em: 

<https://iglc.net/Papers/Details/1546> 

 

ANSAH, R. H. et al. Lean construction tools. In: International Conference on Industrial 

Engineering and Operations Management. Detroit. Anais... Detroit, 2016.  

 

ARKSEY, H.; O’MALLEY, L. Scoping studies: towards a methodological framework. 

International Journal of Social Research Methodology, v. 8, n. 1, p. 19–32, 2005. 

 

ARRIAGADA D., R. E.; ALARCÓN C., L. F. Knowledge Management and Maturation Model 

in Construction Companies. Journal of Construction Engineering and Management, v. 140, 

n. 4, 2014. 

 



102 

 

 

 

ASLAM, M.; GAO, Z.; SMITH, G. Framework for selection of lean construction tools based 

on lean objectives and functionalities. International Journal of Construction Management, 

p. 1–12, 2020. 

 

AZIZ, R. F.; HAFEZ, S. M. Applying lean thinking in construction and performance 

improvement. Alexandria Engineering Journal, v. 52, n. 4, p. 679–695, 2013. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S111001681300046X>. 

 

BABALOLA, O.; IBEM, E. O.; EZEMA, I. C. Implementation of lean practices in the 

construction industry: A systematic review. Building and Environment, v. 148, p. 34–43, 

2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013231830676 

0>. 

 

BAJJOU, M. S.; CHAFI, A.; ENNADI, A. A Comparative Study between Lean Construction 

and the Traditional Production System. International Journal of Engineering Research in 

Africa, v. 29, p. 118–132, 2017. 

 

BAJJOU, M. S.; CHAFI, A.; ENNADI, A. Development of a Conceptual Framework of Lean 

Construction Principles: An Input–Output Model. Journal of Advanced Manufacturing 

Systems, v. 18, n. 01, p. 1–34, 2019.  

 

BALLARD, G.; HOWELL, G. Implementing lean construction: Improving downstream 

performance Lean construction. Balkema Rotterdam, Netherlands, 1997. 

 

BARTH, K. B.; FORMOSO, C. T.; STERZI, M. P. Performance Measurement in Lean 

Production Systems: An Exploration on Requirements and Taxonomies. In: 27th ANNUAL 

CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION 

(IGLC). Dublin, Ireland. Anais... Dublin, 2019. 

 

BAYFIELD, R.; ROBERTS, P. Contract or Co-operation? insights from beyond construction: 

Collaboration - The Honda experience. Lean Construction Journal, v. 2, n. 2, p. 22–50, 2005.  

 

BERTELSEN, S.; KOSKELA, L. Construction beyond lean: a new understanding of 

construction management. In: 12th ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL 

GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION (IGLC). Elsinore, Denmark. Anais... Elsinore, 2004. 

 

BRIOSO, X. Integrating ISO 21500 Guidance on Project Management, Lean Construction and 

PMBOK. Procedia Engineering, v. 123, p. 76–84, 2015. 

 

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – CBIC. Banco de Dados: 

cadeia produtiva da construção, 2020a. Disponível em: <http://www.cbicdados.com.br/ 

media/ home/cadeia_produtiva_2019.jpg>. Acesso em: 15 dez. 2020.   

 

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – CBIC. Cresce população 

ocupada na indústria da construção civil no trimestre, 2020b. Disponível em: 

<https://cbic.org.br/cresce-populacao-ocupada-na-industria-da-construcao-civil-no-trimestre>. 

Acesso em: 22 nov. 2021. 



103 

 

 

 

 

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – CBIC. Construção Civil 

gerou mais postos de trabalho formais no país em 2020, 2021a. Disponível em:  

<https://cbic.org.br/construcao-civil-gerou-mais-postos-de-trabalho-formais-no-pais-em-

2020> Acesso em: 22 nov. 2021. 

 

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – CBIC. Banco de Dados: 

Tabela de participação (%) no valor agregado adicionado bruto (a preços básicos) – 

segundo as atividades, 2021b. Disponível em: <http://www.cbicdados.com.br/ 

media/anexos/tabela_02.D.05_24.xlsx>. Acesso em: 22 nov. 2021. 

 

CAPES - COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR. Relatório de Avaliação de Ensino - Avaliação Quadrienal 2017, 2017. 

Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/ 

relatório quadrienal_ensino.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2021.  

 

CARVAJAL-ARANGO, D. et al. Relationships between lean and sustainable construction: 

Positive impacts of lean practices over sustainability during construction phase. Journal of 

Cleaner Production, v. 234, p. 1322–1337, 2019.  

 

CHEN, Y.; OKUDAN, G. E.; RILEY, D. R. Sustainable performance criteria for construction 

method selection in concrete buildings. Automation in Construction, v. 19, n. 2, p. 235–244, 

2010. 

 

CHENG, T.; TEIZER, J. Real-time resource location data collection and visualization 

technology for construction safety and activity monitoring applications. Automation in 

Construction, v. 34, p. 3–15, 2013. 

 

CNI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Sondagem especial 72: Produção 

Enxuta na Indústria da Construção Brasileira, Brasília, 2019. Disponível em: 

<https://fiea.org.br/public/documentos/72-sondespecial-

producaoenxutanaindustriadaconstrucaobrasileira-abril2019.pdf>. Acesso em: 8 out. 2020. 

 

CNI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Sondagem Indústria da 

Construção: Indústria da construção em crescimento, Ano 11, Número 10, outubro de 2020. 

Disponível em: <https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/f8/bf/f8bf0280-

7e4f-4ea5-bf47-48541d7c73c2/sondagemindustriadaconstrucao_outubro2020.pdf>. Acesso 

em: 10 mar. 2021. 

 

DA SILVA, E. N. A atuação das Universidades, construtoras e organizações de classe na 

adoção e disseminação da construção enxuta: Estudo de caso na cidade do Rio de Janeiro. 

2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2016.  

 

DA SILVA, I. B. et al. Lean office in health organization in the Brazilian Army. International 

Journal of Lean Six Sigma, v. 6, n. 1, p. 2–16, 2015.  

 



104 

 

 

 

DANIELSSON, C. B. An explorative review of the Lean office concept. Journal of Corporate 

Real Estate, v. 15, n. 3/4, p. 167–180, 2013. 

 

DAVE, B. et al. Opportunities for enhanced lean construction management using Internet of 

Things standards. Automation in Construction, v. 61, p. 86–97, 2016.  

 

DEFEO, J. A.; JURAN, J. M. Fundamentos da Qualidade para Líderes. Porto Alegre: 

Bookman, 2015.  

 

EASTMAN, C. M. et al. BIM handbook: a guide to building information modeling for 

owners, managers, designers, engineers and contractors. New Jersey: Wiley, 2008. 

 

EBC – Empresa Brasil de Comunicação. População ocupada cresceu 2,5% no ano passado, 

mostra IBGE. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-

08/populacao-ocupada-cresceu-25-em-2019-mostra-ibge>. Acesso em: 10 mar. 2021. 

  

FERREIRA, K. A.; FIUZA, G. C. P.; OLIVEIRA, P. C. L. Uma revisão sistemática sobre 

ferramentas e técnicas adotadas na construção enxuta. In: XL Encontro Nacional de Engenharia 

de Produção, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: 2020. Disponível em: 

<http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_342_1751_39635.pdf>. Acesso em: 10 mar. 

2021. 

 

FORMOSO, C. T. Lean Construction: princípios básicos e exemplos. Núcleo Orientado para 

a Inovação da Edificação - Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2009.  

 

FRANCO, J. V; PICCHI, F. A. Lean Design in Building Projects: Guiding Principles and 

Exploratory Collection of Good Practices. In: 24th ANNUAL CONFERENCE OF THE 

INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION (IGLC). Boston, US.  

Anais...Boston, 2016. Disponível em: http://iglc.net/Papers/Details/1315. 

 

GAO, S.; LOW, S. P. The Toyota Way model: An alternative framework for lean construction. 

Total Quality Management and Business Excellence, v. 25, p. 664–682, 2014. 

 

GERTH, R. et al. Design for construction: utilizing production experiences in development. 

Construction Management and Economics, v. 31, n. 2, p. 135–150, 2013. 

 

GODINHO FILHO, M. et al. Improving Hospital Performance by Use of Lean Techniques: An 

Action Research Project in Brazil. Quality Engineering, v. 27, n. 2, p. 196–211, 2015. 

 

GOH, M.; GOH, Y. M. Lean production theory-based simulation of modular construction 

processes. Automation in Construction, v. 101, p. 227–244, 2019. 

 

GOLDMAN, P. Viabilidade Técnica de Empreendimentos imobiliários: modelagem 

técnica, orçamento e riscos de incorporação. 1a. ed. São Paulo: Pini, 2015.  

 

GREEN, S. Systematic reviews and meta-analysis. Singapore medical journal, v. 46, p. 270–

3; quiz 274, 2005.   



105 

 

 

 

 

GUALBERTO, A. C. F. Aplicação da ferramenta DSM – Design Structure Matrix ao 

planejamento do processo de projeto de edificações. 2011. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil) - Escola Politécnica Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. Disponível 

em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-04062013-143901/publico/ ACFG_R4. 

pdf. Acesso em: 1 abr. 2022. 

 

GUPTA, S.; SHARMA, M.; SUNDER M., V. Lean services: a systematic review. 

International Journal of Productivity and Performance Management, v. 65, n. 8, p. 1025–

1056, 2016.  

 

HARMON, P. Evaluating an organization’s business process maturity. Business Process 

Trends, v. 2, p. 1–11, 2004.  

 

HEIGERMOSER, D. et al. BIM-based Last Planner System tool for improving construction 

project management. Automation in Construction, v. 104, p. 246–254, 2019.  

 

HERRERA, R. F. et al. Impact of Game-Based Learning on Understanding Lean Construction 

Principles. Sustainability, v. 11, n. 19, p. 5294, 2019. 

 

HOFACKER, A. et al. Rapid lean construction-quality rating model (LCR). In: 16th ANNUAL 

CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION 

(IGLC). Manchester, UK, 2008. Anais... Manchester, 2008.  

 

HOFMANN, E.; RÜSCH, M. Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on 

logistics. Computers in Industry, v. 89, p. 23–34, 2017.  

 

HRONEC, S. M. Sinais vitais usando medidas do desempenho da qualidade, tempo e custo 

para traçar a rota para o futuro de sua empresa. São Paulo: Makron Books, 1994.  

 

INNELLA, F.; ARASHPOUR, M.; BAI, Y. Lean Methodologies and Techniques for Modular 

Construction: Chronological and Critical Review. Journal of Construction Engineering and 

Management, v. 145, n. 12, p. 04019076, 2019. 

 

ISATTO, E. et al. Lean construction: diretrizes e ferramentas para o controle de perdas 

na construção civil. 1a. ed. Porto Alegre: SEBRAE/RS, 2000.  

 

ISSA, U. H. Implementation of lean construction techniques for minimizing the risks effect on 

project construction time. Alexandria Engineering Journal, v. 52, n. 4, p. 697–704, 2013.  

 

JABAREEN, Y. Building a Conceptual Framework: Philosophy, Definitions, and Procedure. 

International Journal of Qualitative Methods, v. 8, n. 4, p. 49–62, 2009. 

 

JAMIL, A. H. A.; FATHI, M. S. The Integration of Lean Construction and Sustainable 

Construction: A Stakeholder Perspective in Analyzing Sustainable Lean Construction 

Strategies in Malaysia. Procedia Computer Science, v. 100, p. 634–643, 2016. 

 



106 

 

 

 

JANG, J. W.; KIM, Y. 2007. Using the Kanban for Construction Production and Safety Control. 

In: Pasquire, C.L, C. L. e Tzortzopoulos, P., 15th ANNUAL CONFERENCE OF THE 

INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION (IGLC). East Lansing, US. 

Anais...Boston, 2007.  

 

JOHANSEN, E.; WALTER, L. Lean construction: Prospects for the German construction 

industry. Lean Construction Journal, v. 3, 2007.  

 

KASIRAMKUMAR, T.; INDHU, B. An implementation framework for integrated lean 

construction system for Indian scenario. ARPN Journal of Engineering and Applied 

Sciences, v. 11, n. 15, p. 9388–9394, 2016. Disponível em: <http://www.arpnjournals.org/jeas/ 

research_papers/rp_2016/jeas_0816_4777.pdf>. 

 

KHABA, S.; BHAR, C. Modeling the key barriers to lean construction using interpretive 

structural modeling. Journal of Modelling in Management, v. 12, n. 4, p. 652–670, 2017. 

 

KHANH, H. D.; KIM, S. Y. Identifying causes for waste factors in high-rise building projects: 

A survey in Vietnam. KSCE Journal of Civil Engineering, v. 18, n. 4, p. 865–874, 2014. 

 

KLOTZ, L.; BI, H. H.; BECHTEL, J. The impact of process mapping on transparency. 

International Journal of Productivity and Performance Management, v. 57, n. 8, p. 623–

636, 2008. 

 

KOSKELA, L. Application of the new production philosophy to construction. Stanford: 

Technical Report no. 72. Center of Integrated Facility Engineering - Department of Civil 

Engineering, Stanford University, 1992.  

 

KOSKELA, L. Application of the new production philosophy to construction. 2000. 296 f. 

Technical Research Centre of Finland, VTT Publications, 2000. 

 

KRAFCIK, J. F. Triumph of the lean production system. Sloan management review, v. 30, n. 

1, p. 41–52, 1988.  

 

KUDSK, A. et al. Modularization in the Construction Industry Using a Top-Down Approach. 

The Open Construction and Building Technology Journal, v. 7, n. 1, p. 88–98, 2013. 

 

LAGE JUNIOR, M.; GODINHO FILHO, M. Variations of the kanban system: Literature 

review and classification. International Journal of Production Economics, v. 125, n. 1, p. 

13–21, 2010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ 

S0925527310000198>. 

 

LEAN ENTERPRISE INSTITUTE. A Brief History of Lean. Disponível em: 

<https://www.lean.org/WhatsLean/History.cfm>. Acesso em: 20 dez. 2020.  

 

LEE, H. W. et al. Advancing Impact of Education, Training, and Professional Experience on 

Integrated Project Delivery. Practice Periodical on Structural Design and Construction, v. 

19, n. 1, p. 8–14, 2014. 



107 

 

 

 

 

LEE, H., LEU, J.; HUANG, Y. Implementation of enterprise resource planning using the value 

engineering and system dynamics methods. In: 2nd International conference on information 

science and control engineering (ICISCE). Shanghai, CN. Anais… Shanghai, 2015. 

 

LEHTOVAARA, J.; SEPPÄNEN, O.; PELTOKORPI, A. Improving the Learning of Design 

Management Operations by Exploiting Production’s Feedback: Design Science Approach. In: 

27th ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN 

CONSTRUCTION (IGLC). Dublin, Ireland. Anais... Dublin, 2019.  

 

LI, S. et al. A study on the evaluation of implementation level of lean construction in two 

Chinese firms. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 71, p. 846–851, 2017.  

 

LI, S.; FANG, Y.; WU, X. A systematic review of lean construction in Mainland China. 

Journal of Cleaner Production, v. 257, p. 120581, 2020. 

 

LIKER, J. K. The Toyota way: 14 management principles from the world’s greatest 

manufacturer. Verlag: Michigan: Mcgraw-Hill, 2004.  

 

LIKER, J. K.; MEIER, D. Toyota talent: developing your people the Toyota way. New York: 

Mcgraw-Hill, 2007.  

 

MARADZANO, I.; MATOPE, S.; DONDOFEMA, R. A. Application of lean principles in the 

South African construction industry. South African Journal of Industrial Engineering, v. 30, 

n. 3, 2019.  

 

MEMON, A. H. et al. Adoptability of Lean Construction Techniques in Pakistan’s Construction 

Industry. Civil Engineering Journal, v. 4, n. 10, p. 2328, 2018. Acesso em: 5 mar. 2021. 

 

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. 

2a. ed. Lamparina, 2008.  

 

MURGUIA, D.; BRIOSO, X.; PIMENTEL, A. Applying Lean Techniques to Improve 

Performance in the Finishing Phase of a Residential Building. In: 24th ANNUAL 

CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION 

(IGLC). Boston, US. Anais... Boston, 2016. Disponível em: 

https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-6a401e9e-5809-41d0-9cc7-

2d8469d0c2ec.pdf 

 

MUÑOZ-LA RIVERA, F. et al. Methodological-Technological Framework for Construction 

4.0. Archives of Computational Methods in Engineering, 2020.  

 

MURUGAIAH, U. et al. Scrap loss reduction using the 5‐whys analysis. International 

Journal of Quality & Reliability Management, v. 27, n. 5, p. 527–540, 2010. 

 



108 

 

 

 

NAGAPAN, S. et al. Issues on construction waste: The need for sustainable waste 

management. 2012 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering (CHUSER), 

2012. 

 

NESENSOHN, C.; BRYDE, D.; PASQUIRE, C. A measurement model for Lean Construction 

maturity. Lean Construction Journal, v. 2016, p. 1–9, 2016.  

 

OGUNBIYI, O.; GOULDING, J. S.; OLADAPO, A. An empirical study of the impact of lean 

construction techniques on sustainable construction in the UK. Construction Innovation, v. 

14, n. 1, p. 88–107, 2014.  

 

OHNO, T. Toyota production system: beyond large-scale production. New York: 

Productivity Press, 1988.  

 

PAUL, J.; CRIADO, A. R. The art of writing literature review: What do we know and what do 

we need to know? International Business Review, v. 29, n. 4, p. 101717, 2020. 

 

POUDEL, R.; GARCIA DE SOTO, B.; MARTINEZ, E. Last Planner System and Scrum: 

Comparative analysis and suggestions for adjustments. Frontiers of Engineering 

Management, v. 7, n. 3, p. 359–372, 2020.  

 

ROTHER, M.; SHOOK, J. Learning to see: value stream mapping to create value and 

eliminate muda. - Version 1.2. Brookline, Mass.: The Learning Enterprise Institute, 1999.  

 

ROTTER, T. et al. What Is Lean Management in Health Care? Development of an Operational 

Definition for a Cochrane Systematic Review. Evaluation & the Health Professions, v. 42, n. 

3, p. 016327871875699, 2018.  

 

SACKS, R. et al. Interaction of lean and building information modeling in construction. 

Journal of construction engineering and management, v. 136, p. 968–980, 2010.  

 

SAIEG, P. et al. Interactions of Building Information Modeling, Lean and Sustainability on the 

Architectural, Engineering and Construction industry: A systematic review. Journal of 

Cleaner Production, v. 174, p. 788–806, 2018. 

 

SAINI, M.; ARIF, M.; KULONDA, D. J. Critical factors for transferring and sharing tacit 

knowledge within lean and agile construction processes. Construction Innovation, v. 18, n. 1, 

p. 64–89, 2018.  

 

SALEM, O. et al. Lean Construction: From Theory to Implementation. Journal of 

Management in Engineering, v. 22, n. 4, p. 168–175, 2006.  

 

SARHAN, J. G. I.; OLANIPEKUN, A. O.; XIA, B. Critical success factors for the 

implementation of lean construction in the Saudi Arabian construction industry. In: CIB-

International Council for Building, Anais...2016.  

 



109 

 

 

 

SARHAN, J. G. et al. Framework for the implementation of lean construction strategies using 

the interpretive structural modeling (ISM) technique. Engineering, Construction and 

Architectural Management, v. 27, n. 1, p. 1–23, 2020.  

 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Cenários 

prospectivos. O setor de construção no Brasil, de 2016 a 2018, 2016. Disponível em: 

<https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/ 

bds.nsf/06c6fd6c070c9fc2128072f868de06cb/$File/7531.pdf >. Acesso em: 22 dez. 2020.  

 

SERPELL, A.; ALARCÓN, L.; GHIO, V. A. General Framework for Improvement of 

Construction Process. In: Annual Conference of the International Group for Lean 

Construction, 4, 1996, Birmingham 

 

SHINGO, S. Sistemas de produção com estoque zero: o sistema Shingo para melhorias 

contínuas. Porto Alegre: Bookman, 1996. 

 

SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção do ponto de vista da engenharia de produção. 

Porto Alegre: Bookman, 2007.  

 

SHURRAB, J.; HUSSAIN, M. An empirical study of the impact of lean on the performance of 

the construction industry in UAE. Journal of Engineering, Design and Technology, v. 16, n. 

5, p. 694–710, 2018. 

 

SINGH, S.; KUMAR, K. Review of literature of lean construction and lean tools using 

systematic literature review technique (2008–2018). Ain Shams Engineering Journal, v. 11, 

n. 2, p. 465–471, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 

S2090447919301212>.  

 

SLACK, N.; BRANDON-JONES, A.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 8a. ed. 

São Paulo: Atlas, 2018.  

 

SOUZA, U. E. L. de. Como reduzir perdas nos canteiros: manual de gestão do consumo de 

materiais na construção. 1a. ed. São Paulo: Pini, 2008.  

 

SUÁREZ-BARRAZA, M. F.; SMITH, T.; DAHLGAARD-PARK, S. M. Lean Service: A 

literature analysis and classification. Total Quality Management & Business Excellence, v. 

23, n. 3-4, p. 359–380, 2012. 

 

TEN HAM-BALOYI, W.; JORDAN, P. Systematic review as a research method in post-

graduate nursing education. Health SA Gesondheid, v. 21, p. 120–128, 2016. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1025984815000228>. 

 

TEZEL, A.; NIELSEN, Y. Lean Construction Conformance among Construction Contractors 

in Turkey. Journal of Management in Engineering, v. 29, n. 3, p. 236–250, 2013.  

 

TORTORELLA, G.; FETTERMANN, D. Help chain in companies undergoing a lean 

implementation. International Journal of Lean Six Sigma, v. 9, n. 1, p. 113–132, 2018.  



110 

 

 

 

 

TYAGI, S. et al. Value stream mapping to reduce the lead-time of a product development 

process. International Journal of Production Economics, v. 160, p. 202–212, 2015.  

 

VASCONCELOS, I. A.; CÂNDIDO, L. F.; HEINECK, L. F. M. Práticas de Lean Construction 

e o Combate ao COVID-19. In: ENEGEP/ABEPRO, Anais..., 2020. 
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APÊNDICE A – FERRAMENTAS E PRÁTICAS DA LC 

 

Ferramentas e 

Práticas da LC 
Definição 

Last Planner System 

(LPS) 

O LPS é uma ferramenta, de melhoria do planejamento e controle, utilizada no 

monitoramento do processo de construção (BABALOLA; IBEM; EZEMA, 2019) 

Just-In-Time (JIT) 

O JIT é uma técnica indicada principalmente para minimizar os tempos de fluxo 

dentro de uma produção, bem como tempos de resposta de fornecedores e para os 

usuários finais (ANSAH et al., 2016) 

Planejamento / 

Programação Puxada 

A programação puxada consiste no planejamento com base nos marcos do cliente 

para definir as entregas e suas datas. Esta prática está alinhada ao planejamento e 

controle baseado em responsabilidade, para alinhar as informações do projeto e fazer 

com que a equipe busque os mesmos objetivos (FRANCO; PICCHI, 2016) 

Reuniões Diárias em 

Grupos 

Essas reuniões são realizadas para obter o pleno envolvimento dos colaboradores nas 

questões relativas ao projeto e para incentivar os colaboradores a resolverem os 

problemas em conjunto (SARHAN et al., 2020) 

Engenharia Simultânea 

A Engenharia simultânea é definida como um método sistemático que 

simultaneamente integra e projeta processos de produção, incluindo fabricação e 

manutenção. Esse método considera todos os elementos do ciclo de vida do produto 

para desenvolvedores, desde o conceito do produto até a obsolescência do produto, 

incluindo controle de qualidade, custos, cronograma e demandas do usuário (LI et 

al., 2017) 

Trabalho em Equipe e 

Parceria 

O trabalho em equipe e parceria envolve a colaboração entre todas as partes 

interessadas, como clientes, projetistas, planejadores, empreiteiros, fornecedores e 

outros envolvidos no processo de construção (BABALOLA; IBEM; EZEMA, 2019) 

Mapeamento do Fluxo 

de Valor 

(VSM - Value Stream 

Mapping) 

Um fluxo de valor consiste em todas as ações (tanto com valor agregado quanto sem 

valor agregado) necessárias para trazer um produto através do fluxo de produção da 

matéria-prima até as mãos do cliente. O mapa de fluxo de valor permite analisar o 

estado atual das cadeias de suprimentos da construção, ou seja, permite uma visão 

sistêmica do fluxo de valor no processo produtivo, identificando problemas e 

desperdícios reais e recomendando melhorias (MURGUIA; BRIOSO; PIMENTEL, 

2016) 

Gestão da Qualidade 

Total  

(TQM - Total Quality 

Management) 

A gestão da qualidade total (TQM) é uma estrutura de gestão baseada no princípio 

de executar as atividades de maneira correta na primeira tentativa. A TQM é 

amplamente vista como uma abordagem para melhorar a qualidade dos bens e 

serviços de uma organização por meio do envolvimento de todos os seus membros 

em todos os níveis. No contexto da indústria da construção, a TQM demonstrou 

reduzir a ocorrência de trabalhos defeituosos (GOH; GOH; 2019) 

Design Virtual e 

Construção  

(VDC - Virtual Design 

and Construction) 

A VDC é uma ferramenta de design para criar projetos auxiliados por computador 

(CAD) e simulações. Também pode ser usado em testes de erros em projetos e 

modelos e na transferência direta de projetos livres de erros para produção ou pré-

fabricação (BABALOLA; IBEM; EZEMA, 2019) 

5S 

(Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu, Shitsuke) 

O 5S é a sigla para Seiri (senso de utilização), Seiton (senso de organização), Seiso 

(senso de limpeza), Seiketsu (senso de padronização) e Shitsuke (senso de disciplina). 

Essa ferramenta ajuda a criar um local adequado para o fluxo de atividades de valor 

agregado ao manter o local de trabalho organizado (BAJJOU; CHAFI; ENNADI, 

2017) 

Kaizen 

A melhoria contínua é parte da filosofia de manutenção da qualidade total (TQM). O 

objetivo do Kaizen é identificar maneiras de melhorar a performance, não só da 

empresa, mas de todos que tenham influência no desempenho do projeto 

(BAYFIELD; ROBERTS, 2005). 

https://drive.google.com/file/d/11FOY0xjvWV-zDzKtlOgQztx7F4PJhdKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11FOY0xjvWV-zDzKtlOgQztx7F4PJhdKD/view?usp=sharing
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Poka-yoke 

Poka-yoke refere-se a qualquer mecanismo em um processo que auxilia um operador 

de equipamento, a evitar erros ao prevenir, corrigir ou chamar a atenção para erros 

conforme eles ocorrem (SHINGO, 2007) 

Kanban 

O Kanban é um sistema visual de cartões para controle de estoques, em que cada 

cartão atua como uma ordem de serviço sem a qual o trabalho não deve começar, ou 

seja, é uma técnica para controle o fluxo de material em um sistema de 

reabastecimento puxado (JANG; KIM, 2007). O sistema Kanban é a ferramenta para 

operacionalizar o Just-In-Time (OHNO, 1988). 

Padronização do 

Trabalho 

O objetivo da padronização do trabalho é definir as melhores estratégias para reduzir 

as variações no método de trabalho (LIKER; MEIER, 2007). Ao documentar as 

melhores práticas atuais, o trabalho padronizado forma a linha de base para o Kaizen 

(MEMON et al., 2018) 

Benchmarking 

Benchmarking é um processo sistemático e contínuo que facilita a mensuração, a 

comparação de desempenho e a identificação das melhores práticas de forma a 

possibilitar um desempenho superior (DEFEO; JURAN, 2015) 

Estudos de primeira 

execução  

(PDCA - Plan-Do-

Check-Act) 

Os estudos de primeira execução (PDCA) incluem estudos de produtividade e revisão 

de métodos de trabalho. Esses estudos são utilizados para redesenhar atribuições 

críticas, como parte do esforço de melhoria para agilizar as diferentes funções 

envolvidas (BALLARD; HOWELL, 1997). O método é composto por quatro passos: 

planejar (Plan); fazer (Do); checar (Check); e agir (Act) 

5 Porquês 

5 Porquês é uma técnica de solução de problemas utilizada para identificar as causas-

raiz de um problema alvo. Consiste em fazer perguntas que apontam para os 

mecanismos de causa e efeito associados a um problema (MARADZANO; 

DONDOFEMA; MATOPE, 2019) 

Gemba Walk 

Gemba refere-se ao “local de trabalho” onde a ação real é executada. O uso efetivo 

do Gemba encoraja o princípio “vá ver”. Significa sair do escritório e acompanhar o 

processo com as pessoas envolvidas para ajudá-las a descobrir problemas e corrigi-

los (TYAGI et al., 2015) 

Gestão Visual 

É o uso de recursos visuais como painéis digitais, placas de segurança, entre outros, 

para informar as pessoas, facilitando o processo construtivo e aumentando a 

performance da comunicação entre os coordenadores do projeto, que tornam o 

canteiro de obras mais seguro e transparente (BAJJOU; CHAFI; ENNADI, 2017).  

Nivelamento da 

produção  

(Heijunka) 

A Heijunka é uma metodologia que auxilia na redução da superprodução ao produzir 

de acordo com a necessidade do cliente, auxiliando na redução de estoques e 

instalações. O nivelamento da produção junto com o LPS pode auxiliar na 

determinação do estoque necessário para as atividades da empresa, promovendo o 

Just-In-Time e reduzindo o espaço para armazenar os estoques (SING; KUMAR, 

2020).  

Qualidade embutida  

(Jidoka) 

A ideia é “incorporar qualidade” no processo, de modo que qualquer colaborador 

possa parar toda a produção, sempre que houver um problema ou um produto 

defeituoso for detectado (GAO; LOW, 2014).  Adicionalmente, Liker (2004) 

comenta que outro objetivo é liberar as pessoas das máquinas.  

Análise da causa raiz 

A análise da causa raiz é uma ferramenta da qualidade utilizada para identificar as 

causas de um problema inerente (MARADZANO; DONDOFEMA; MATOPE, 

2019). As técnicas de análise da causa raiz (Diagrama de Ishikawa, 5 Porquês, 

Análise de Pareto) permitem que as empresas da construção identifiquem fontes de 

problemas enquanto integram todas as partes interessadas no processo de melhoria 

contínua (BAJJOU; CHAFI; ENNADI, 2019).  

Modelagem da 

Informação da 

Construção  

(BIM - Building 

Information Modeling) 

Eastman et al. (2008) define BIM como “um verbo ou frase adjetiva para descrever 

ferramentas, processos e tecnologias que são facilitados por documentação legível 

por máquina digital sobre uma construção, seu desempenho, seu planejamento, sua 

construção e, posteriormente, sua operação”. Como resultado das atividades BIM 

temos um “modelo de informação da construção” (SACKS et al., 2010). No BIM, as 

ferramentas computacionais são as que mais se destacam. Essas ferramentas 

disponibilizam uma plataforma colaborativa de tomada de decisão cujo objetivo é 

facilitar o compartilhamento de informações (HEIGERMOSER et al., 2019). 
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5 Porquês 

A técnica dos 5 Porquês foi desenvolvida e aperfeiçoada como um componente 

crítico de resolução de problemas, ao determinar a causa raiz de um defeito ou 

problema, repetindo a pergunta “Por quê?”. Geralmente, as causas raiz estão 

escondidas sob sintomas mais óbvios, e somente revelando as camadas do problema 

pode-se encontrar a raiz (OHNO, 1988).  

Gestão da cadeia de 

suprimentos 

No setor da construção, a cadeia de suprimentos permite gerenciar o fluxo de 

materiais, serviços e informações entre empreiteiros, fornecedores, clientes e 

projetistas, o que requer o envolvimento de todos os participantes da cadeia de 

suprimentos da construção. Isso torna o projeto de construção um processo 

multiorganizacional; portanto, uma coordenação efetiva entre os diversos envolvidos 

deve ser aplicada para garantir controle de estoque, planejamento coletivo e 

transferência flexível de informações entre a fase de construção e projeto (BAJJOU; 

CHAFI; ENNADI, 2019) 

Gestão do 

conhecimento 

A gestão do conhecimento nas empresas de construção está focada em três áreas: 

primeira, a construtibilidade, interessada em qualidade e produtividade; segunda, a 

melhoria de produtos e processos, envolvidos na simplificação, eliminação de erros 

e aumento de produtividade, com base na estratégia de que o aprendizado vem da 

iteração de ações e do exercício de tentativa e erro; terceira, inovação, interessada na 

adoção de novos materiais, processos e tecnologias, utilizando a estratégia de 

imitação, adaptação e invenção (ARRIAGADA; ALARCÓN, 2014). 

Mapeamento de 

Processos  

O mapeamento de processos permite a representação e análise de processos de 

negócios. Os mapas de processo são apenas um meio de visualizar e controlar as 

atividades de uma organização, aumentando a transparência e a visibilidade dos 

processos. O desenvolvimento de mapas de processos é uma etapa intermediária nas 

melhorias de processos (KLOTZ et al. 2008).  

Gestão de Resíduos 

A gestão de resíduos na construção é uma estratégia gradual para alcançar o processo 

desejável e mais adequado dependendo das condições e do tipo de geração de 

resíduos. Esse processo pode ser traduzido em uma hierarquia de gestão de resíduos 

que inclui prevenção, minimização, reutilização, reciclagem, recuperação e 

disposição de resíduos de construção (NAGAPAN et al., 2012) 

Análise de 

Compatibilidade 

Produto-Processo 

É uma ferramenta utilizada para verificar a viabilidade do design Lean em relação ao 

processo de construção (AL-AOMAR, 2012) 

Design Baseado em um 

Conjunto de 

Alternativas  

(Set Based Design)  

No Design Baseado em um Conjunto de Alternativas considera-se, desde o início, 

um conjunto de possíveis soluções de design que são refinadas gradativamente, de 

modo que, ao longo do processo, as alternativas menos viáveis são desconsideradas, 

restando a melhor solução (WARD et al., 1999).  

Sistema de Medição de 

Desempenho 

Um sistema de medição de desempenho deve focar nos aspectos mais importantes 

daquilo que está sendo analisada, fornecendo dados reais e orientando ações de 

melhoria. Adicionalmente, deve fornecer suporte para a implementação de alguns 

princípios da Produção Enxuta, como reduzir a participação de atividades que não 

agregam valor (desperdícios), aumentar a transparência do processo, construir a 

melhoria contínua no processo e auxiliar no benchmarking (BARTH; FORMOSO; 

STERZI, 2019) 

DSM  

(Design Structure 

Matrix) 

É um método geral utilizado na representação e análise de modelos de projetos em 

inúmeras áreas de aplicação. A DSM é uma matriz quadrada onde são apresentadas 

as relações entre os elementos de um projeto (GUALBERTO, 2011) 

Realidade Virtual 

(VR - Virtual Reality) 

VR é método de visualização que alinha objetos virtuais com os do mundo real. Os 

sistemas de VR imersivos têm aplicações na prática e na educação de arquitetos, 

engenheiros e empreiteiros que lidam com o projeto e a construção de edifícios. A 

principal razão de sua implementação crescente é que a VR (imersiva) tem a 

capacidade única de dar aos usuários uma sensação de presença e escala, como se 

estivessem observando o mundo realista (CHENG; TEIZER, 2013).  

Engenharia de Valor 

(VE - Value 

Engineering) 

A Engenharia de Valor é uma abordagem funcionalmente orientada, na qual a análise 

de funções fornece mais ideias para melhoria. Ao escolher funções-chave, os 

membros da equipe devem coletar grandes quantidades de informações para 
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quantificar diferentes funções-chave. O melhor resultado de um estudo VE ocorre 

quando as funções são melhoradas e os custos reduzidos (LEE; LEU; HUANG, 

2015) 

Pré-fabricação 

A pré-fabricação é um processo de manufatura, geralmente realizado em uma 

instalação especializada, com o qual diversos materiais são unidos para formar uma 

parte componente da instalação final. A pré-fabricação possui diversos benefícios, 

quais sejam: redução do tempo e do custo geral de construção; qualidade, 

durabilidade e aparência arquitetônica melhoradas; saúde e segurança dos 

colaboradores aprimorada; redução das emissões ambientais e do consumo de 

energia e água (CHEN; OKUDAN; RILEY, 2010). 

Fluxo de Peça Única 

A ideia por trás do fluxo de peça única é fazer uma unidade de cada vez, na taxa de 

demanda do cliente (Takt) e usando estoques intermediários menores, de modo que 

os problemas, como defeitos de qualidade, se tornem imediatamente visíveis. Isso 

significa que os trabalhadores devem resolver os problemas imediatamente e com 

urgência para retomar a produção (LIKER, 2004) 

Diagrama de Pareto 

O Diagrama de Pareto usa gráficos de barras para classificar problemas, de acordo 

com a gravidade, frequência, natureza ou fonte, e os exibem em ordem para mostrar 

quais os problemas são mais importantes. É uma das ferramentas de análise 

estatística mais utilizadas, que é simples e poderosa (MURUGAIAH et al., 2010) 

Diagrama de Ishikawa 

O Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta da qualidade utilizada para identificar as 

causas de um problema inerente. O Diagrama de Ishikawa é considerado uma 

ferramenta poderosa para análise da causa raiz (MARADZANO; DONDOFEMA; 

MATOPE, 2019) 

Porcentagem do Plano 

Completo  

(PPC – Percent Plan 

Complete) 

O PPC é um indicador que permite acompanhar o cumprimento da produção, 

mostrando a taxa de execução dos compromissos (percentual de atividades 

concluídas entre as programadas) (BAJJOU; CHAFI; ENNADI, 2019). 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=18efx4PinxGKhkHUJifO3UeS8IhlC94xp&disco=AAAAVZRxyS0
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA DOS WORKSHOPS 
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APÊNDICE C – PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Esta carta tem como objetivo prestar esclarecimentos preliminares quanto ao propósito 

deste contato. Como aluno de mestrado do Departamento de Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Ouro Preto (DEPRO/UFOP), estou entrando em contato com o Sr.(a) 

a respeito da minha dissertação de mestrado cujo escopo é a aplicação de frameworks para 

adoção da Lean Construction (LC) em empresas do setor da construção. Durante a primeira 

etapa da pesquisa foi desenvolvido um framework integrativo cujo objetivo é facilitar a adoção 

da LC pelas empresas da construção. Já a segunda etapa consiste na validação do framework 

proposto por meio da realização de workshops em empresas do setor da construção.   

A fim de dar continuidade a esse trabalho, dado que a parte teórica já foi desenvolvida, 

algumas empresas da construção foram previamente escolhidas para participar desta pesquisa 

através da realização de um workshop por empresa. Destaca-se que sua empresa foi escolhida 

para fazer parte deste trabalho por ser altamente representativa no setor que atua e por atender 

dois requisitos necessários a essa pesquisa: ser uma empresa da construção civil e usar a 

estratégia de Lean Construction. 

No caso de concordância, o workshop será realizado por meio de web conferência, com 

pessoas pertinentes nas áreas de produção e logística, com duração média de 1 hora e 30 

minutos, além de um período para feedback dos participantes em relação ao framework 

proposto. O workshop se concentrará em questões operacionais das atividades produtivas e 

logísticas e aplicação da Lean Construction na execução de obras. 

Saliento que esta pesquisa está sendo orientada pela Profa. Dra. Karine Araújo Ferreira 

e que os dados serão utilizados somente para estudos acadêmicos.  

Eu entrarei em contato telefônico com o Sr(a). nos próximos dias para discutir a 

pesquisa da dissertação e responder quaisquer questões que possam existir, a fim de que o Sr(a). 

possa obter a autorização interna necessária. No momento gostaria de assegurar-lhe que todas 

as informações obtidas serão mantidas confidencialmente, sendo divulgadas apenas aquelas que 

a empresa julgar pertinente, e me disponho a assinar qualquer termo de compromisso que se 

fizer necessário para isso. 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Profa. Karine Araújo Ferreira  

karine@ufop.edu.br 

Antônio Matsumura Severino 

antonio.matsumura@aluno.ufop.edu.br  

(31) 9462-2408  (31) 98965-3420 

 

 




